
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 13-án a Monori 
Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) emeleti tanácskozótermében megtartott 
soros, nyilvános üléséről.

Jelen van: dr. Zsombok László polgármester,
Darázsi Kálmán alpolgármester,
Balogh Péter képviselő,
Barna Attila képviselő,
Csuzi Szabolcs képviselő,
Dessewffy Andor képviselő,
Juhász László képviselő,
Leé Richárd képviselő,
Magdics Máté képviselő,
Sinkovicz László képviselő,
Szőnyi Sándor képviselő.

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Urbán Hajnalka jegyző,
dr. Ugrin Dániel aljegyző,
Kerepeszki Ildikó irodavezető,
Rajki László ügyvezető,
Vadas Ferencné ágazatvezető,
Artzt Sándor üzemigazgató,
Zahorecz Sándor r. alezredes rendőrkapitány,
Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezető,
Kaári András mezőőr.

Jegyzőkönyvvezetők: Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna,
Malatinszki Ágnes.

dr. Zsombok László polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület 2017. április 13-i soros, 
nyilvános ülésén megjelenteket. Az ülést 14 óra 12 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, mert az ülés kezdetekor 11 fő települési képviselő jelen van. Lendvay Endre 
képviselő úr igazoltan van távol. A testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Magdics Máté 
képviselő urat és Csuzi Szabolcs képviselő urat kéri fel.
Van-e kérdés, módosító javaslat a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban? Ha nincs, ő kéri, 
hogy a 11. napirendi pontban a „Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére” 
című előterjesztés helyett a „Monor intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” című 
előterjesztést, a 17. napirendi pontban pedig a „Közterületi alkotás téma ötleteire beérkezett javaslatok
megtárgyalása” című előterjesztés helyett a „Beérkezett pályázatok elbírálása” című előterjesztést 
tárgyalják. Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a nyílt ülés napirendjét, az igen gomb 
megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal a nyílt ülés napirendjét 
elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

1.) Interpellációk

2.) DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatóságának 2016. évi beszámolója
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Artzt Sándor üzemigazgató



3.) Beszámoló a Monori Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Nagy Zoltán elnök

4.) Beszámoló a mezőőrök 2016. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Veres András mezőőr

5.) Beszámoló a közterület-felügyelők 2016. évi munkájáról
Előadó: dr. Zsombok László polgármester 
Az anyag előkészítésében részt vett: a Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

6.) Trincsiné Márton Zsuzsanna vezetői beszámolója a 2012 - 2017. nevelési év szakmai 
munkájáról
Előadók: dr. Zsombok László polgármester
Az anyag előkészítésében részt vett: az Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

7.) Tájékoztató a Monor Város területén házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről
Előadók: dr. Zsombok László polgármester
Az anyag előkészítésében részt vett: az Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Egészségügyi szolgáltatók és dr. Ugrin Dániel aljegyző

8.) A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. SzMSz-ének módosítása
Előadók: dr. Zsombok László polgármester
Az anyag előkészítésében részt vett: a Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

9.) Tájékoztató a monori játszóterek állapotáról
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Takács Endre vezérigazgató

10.) Haáb Károly kérelme a Monor, 11104/2 hrsz. alatti ingatlan belterületbe csatolására 
vonatkozólag
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Orosházi Tamás irodavezető

11.) Monor intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző

12.) Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető

13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton való részvétel
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető

14.) Városi Sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
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15.) Helyi buszjárat felülvizsgálata
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

16.) Petőfi u. 34. sz. alatti ingatlan (KLIK) tervmódosításai
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rozsnyay Zoltán ügyintéző

17.) Beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: dr. Zsombok László polgármester

18.) Javaslat kézi GPS készülék beszerzésére
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

19.) Járdaépítéssel kapcsolatos kérdések a Képviselő-testület javaslatával kiegészítve
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző

20.) Útépítés kérdései- földutak útstabilizációja
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző

21.) Utcanévtáblák
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző

22.) Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző

23.) Ceglédi Szakképzési Centrum Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: az Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

24.) Tájékoztató a PMKH által a Monori Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott átfogó 
ellenőrzéséről
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

25.) Előterjesztés a Hajt-A Csapat Egyesület egyesületi tagdíjfizetési kötelezettség vállalására
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

26.) A Gemini TV kérelme
Előadó: dr. Zsombok László elnök
Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

27.) Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes rendőrkapitány
Az anyag előkészítésében részt vett: a Jogi és Közbiztonsági Bizottság

3



28.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Zsombok László polgármester

dr. Zsombok László polgármester: Kéri, aki elfogadja a zárt ülés meghívóban feltüntetett 
napirendjét, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazattal a zárt ülés napirendjét 
elfogadta.

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

1.) Javaslat Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjak adományozására
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
Az anyag előkészítésében részt vett: az Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

2.) Települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
Az anyag előkészítésében részt vett: az Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Bajkai Ágnes ügyintéző

1.) Interpellációk

dr. Zsombok László polgármester: Írásban a képviselő-testületi ülést megelőzően egyik képviselő 
sem nyújtott be interpellációt. Megkérdezi, hogy ki kíván interpellálni?

Sinkovicz László képviselő: Bizonyára egyre többször tapasztalják, hogy a városban betegségben, 
mozgáskorlátozottságban szenvedő ember jár elektromos, kerekes székkel. Elég kicsi kerekei vannak.
Azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy keressenek olyan műszaki megoldást, hogy mind a posta 
előtt, mind a Dózsa György és Petőfi Sándor utca sarkánál, a posta hátsó bejáratánál sajnálatos 
módon ezzel igen nehézkesen lehet bejutni. Arra kéri a műszaki irodát, hogy nézzék meg, valamiféle 
vasráccsal ez rendezésre kerüljön, mert ott egy idős ember, ha megpróbál rodeózni, abból még 
nagyobb baj is következhet. 
Nem tervezte a szakrendelővel kapcsolatban, hogy felszólal, de a héten egy beszélgetés kapcsán 
olyan dolog jutott a tudomására, ami mellett nem tud és nem is akar elmenni. Ismételten felmerült a 
labor vizsgálatokkal kapcsolatos anomáliák elég sajátos helyzete. Egy 23 éves hölgyről beszél, 
természetesen név nélkül, akinek úgy néz ki, hogy onkológiai beavatkozásra, emlőműtétre lesz 
szüksége. Elment a műtét előtt, hogy szükséges lenne neki egy laborvizsgálat. A kiváló 
szakrendelőjük ismét nagyot alkotott. Közölték vele, hogy ezt a vizsgálatot nem tudják végrehajtani. 
Majd jó szívvel invitálták a magánszolgáltatóhoz. Aztán, hogy ennek mi az oka, hogy ilyen típusú 
vizsgálatot nem tudnak, nem akarnak elvégezni. Ráadásul a kísérő hölgy, aki ezt a nőt vitte, 
egészségügyi dolgozó, nem laikussal ment oda. Úgy gondolja, hogy az ilyen és az ehhez hasonló 
dolgokat jó lenne a közeljövőben minél hamarabb rövidre zárni. Tessék szíves lenni a monori 
rendelőnek tudomásul venni, a tavalyi évben is ugyan így elmondta, hogy kemoterápiás vizsgálatra 
váró beteget zavartak el, miközben ha nem veszik le a vérét, nem kap kezelést. Valamiféle 
emberséget, tisztességet, vagy a bánat tudja, hogy mit szeretne már tapasztalni a rendelőtől. Abba 
már nem is megy bele, hogy amit kértek a Bajcsy kórház vezetésétől, mert azt mondták a neurológián,
hogy két hónap múlva tessék visszajönni, akkor talán majd tudnak időpontot adni. A háziorvosok 
napirend kapcsán is lesz a bizottságnak egy javaslata. Ez felháborító, természetesen senkinek a baját
kisebbre vagy nagyobbra véve, mert mindenkinek a maga betegsége a legnagyobb baj, illetve a 
hozzátartozóinak. Nagyon szépen kéri, azon túl, hogy egyeztetést folytatnak folyamatosan a Bajcsy 
kórház vezetésével és folyamatosan megy a libegtetés, hogy lesznek beruházások, amiben bíznak, 
hogy meg is fog valósulni, de az emberi oldala ebben a rendelőben csak nem akar megvalósulni, 
függetlenül attól, hogy ki a gazdája ennek az egésznek. 

dr. Zsombok László polgármester: Köszöni az interpellációt, ami ebből a hivatalra tartozik, 
próbálnak ebben intézkedni. Az első felvetés a Petőfi Sándor utca, sétáló szakaszára és különösen a 
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postára vonatkozik, ez teljesen jogos. Ezzel a panasszal a hivatalt és őt is megkeresték 
mozgáskorlátozottak, illetve olyanok, akik ezt az elektromos széket használják. Valóban úgy van, hogy
a kis kerék miatt, a vízelvezető rendszer úgy lett kialakítva, hogy azon nem lehet ezekkel az 
eszközökkel biztonságosan áthajtani. Mindenképpen meg fogják vizsgálni, hiszen a posta olyan 
intézmény kell, hogy legyen, hogy bármilyen eszközzel meg lehessen közelíteni, azoknak is, akik 
segítségre vannak rászorulva. Az önkormányzat a Petőfi Sándor utcának, a Dózsa György utca és 
Széchenyi utca közterületi szakaszának rekonstrukcióján gondolkodik, legkésőbb annak keretében 
meg tudják vizsgálni, hiszen ez egyik oldalról a Dózsa György úti bejárót érinti, ott van viszonylag 
nagy szintkülönbség az útburkolat, illetve az utcának a korábbi szintje között. Ebben a 
rehabilitációban, aminek a tervei éppen most készülnek, ezt külön szempontként veszik figyelembe, 
illetve megbízzák a tervezőt, hogy erre is legyen figyelemmel és ezt próbálják meg valamilyen módon 
orvosolni. 
A szakrendelőt érintő kritikára vagy felvetése úgy gondolja, hogy ebben a körben nem fognak tudni rá 
válaszolni. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat továbbra sem fenntartója, üzemeltetője vagy 
működtetője ennek az intézménynek. Ha alapellátásról, háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátásról
lenne szó, nyílván ez az önkormányzat felelőssége is lenne, ami jelenleg nem így van. A Bajcsy 
kórház fenntartásában van jelenleg az intézmény. Ezzel az üggyel kapcsolatban őt is személyesen 
megkeresték, megtalálták a panaszosok. Megnyugtató választ erre nem fognak tudni adni, hiszen az 
intézmény fenntartására nincs semmilyen közvetlen vagy közvetett ráhatásuk. Ez orvos szakmai és 
betegirányítási kérdéseket vet fel, amire végképp nem tudnak közvetlenül ráhatni. Közvetetten 
próbálnak ráhatni, ami nyomásgyakorlás, egy folyamatos presszió az önkormányzat részéről a Bajcsy 
kórház vezetésén, illetve a szakrendelő vezetésén, hogy próbáljanak meg javítani az intézmény 
működésén a betegeknek a kiszolgálásán és próbáljanak meg a lehetőségekhez mérten abban is 
javítani, amíg nincs lehetőség egy átfogó felújításra és rekonstrukcióra, de nem lehet csak erre 
hivatkozni. Abban az időszakban is, amíg nem áll rendelkezésre forrás, hogy egy átfogó felújítás 
ebben az intézményben megtörténhessen, és amíg nem áll rendelkezésre többletforrás ahhoz, hogy 
az intézmény finanszírozásában egy jelentős változás bekövetkezhessen. Lehet az infrastruktúrát 
fejleszteni, ha a szakorvos nem biztosított, lehet az infrastruktúrát fejleszteni, ha az intézmény 
működtetésére nem lesz meg a többlet OEP finanszírozás vagy kártyapénz. Ennek mind teljesülnie 
kell ahhoz, hogy a betegek a jelenleginél érezhetően jobb szolgáltatást kapjanak. Addig a szakrendelő
vezetésének a jelenlegi körülmények között kell mindent megtenni azért, hogy valóban egy 
betegbarátabb ellátást kaphassanak a monoriak. Konkrétan ebben az ügyben, amit képviselő úr 
elmondott megkereste mind a szakrendelő vezetését, mind pedig a Bajcsy kórház vezetését. Mivel a 
megkeresés tegnap történt az ő irányába, a mai napon küldte el ezt a levelet a Bodnár főigazgató 
úrnak, illetve a Csernus igazgató úrnak.  Ha választ kapnak rá, meg fogják osztani a képviselő-testület
nyilvánossága előtt is.

2.) DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatóságának 2016. évi beszámolója
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: képviselőtársai már korábban írásban az anyagot megkapták. Az
idei a második év, amikor a Monori Üzemigazgatóság külön is beszámol a tevékenységéről a 
települési önkormányzatnak.  A korábbi években azt szokhatták meg, hogy az üzemigazgatóság, 
amely Monort és a környékbeli településeket ellátja, illetve az itteni víz és csatornahálózatot működteti
külön nem számolt be, a nagy Daköv Kft adott egy cégszintű beszámolót a tevékenységéről. A 
szolgáltatás működtetése szempontjából nekik a Monori Üzemigazgatóság működtetése a fontos, ami 
releváns, már csak azért is, mert a nagy Daköv Kft-ben jó néhány több tíz település érintett, ezért is jó,
hogy a Monori Üzemigazgatóság, illetve Artzt Sándor üzemigazgató úr is megküldte a beszámolóját. 
Megkérdezi üzemigazgató urat, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?

Artzt Sándor üzemigazgató: nem kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót, de, ha kérdés van, arra 
szívesen válaszol.

dr. Zsombok László polgármester: azt láthatják, hogy a működési környezet nem változott, a 
jogszabályi környezet és a finanszírozási feltételek sem változtak az üzemigazgatóság működésében. 
Ez azt jelenti, hogy egy nagyon feszes gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a működőképességét
meg tudja őrizni a Monori Üzemigazgatóság. Ami jó hír, hogy ezen körülmények között is, eddig még 
meg tudta őrizni a működőképességét, még, hogyha ennek bizonyos szempontból ára is van. A 
szolgáltatás semmiképpen nem láthatja kárát, hogy a Monori Üzemigazgatóság, ahogy a Daköv Kft is 
egy olyan szolgáltatás mentén kell, hogy működjön ahol már évekkel ezelőtt befagyasztotta az 
ármeghatározó, illetve díjmeghatározó szerepet átvevő állam a díjakat. Ráadásul egy jelentős közmű 
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adó sújtja az ágazatot és a szolgáltatást és évek óta nem lehetett a díjakhoz sem hozzányúlni. Ami 
problémaként azonosítható az üzemigazgatóság működésében a működési feltételek változatlansága 
miatt, azaz elvándorlás, ami a munkavállalók körében megfigyelhető. Egyre kevésbé tud 
versenyképes lenni a Monori Üzemigazgatóság más piaci szereplőkkel. Nem szeretnék, ha az 
üzemigazgatóság működőképességét veszélyeztetné ez a fluktuáció és nagyon jó lenne, ha a 
kulcsfontosságú szakembereket meg tudná tartani az üzemigazgatóság. Egyébként abban sem volt 
és nem is várható változás, hogy a Daköv Kft és az üzemigazgatóság sem tudja a hálózat 
tulajdonosok felé a hálózat használata után a tulajdonos önkormányzatoknak a hálózat díját 
megfizetni, viszont továbbra is azt a gyakorlatot szeretnék követni, hogy a Daköv Kft által a hálózaton 
elvégzett bővítések és fejlesztések lesznek betudva a bérleti díjba és ezzel kompenzálják egymás 
között a számláikat. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kéri képviselőtársait, hogy döntsenek a 
Daköv Kft Monori Üzemigazgatósága 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. 
Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

193/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a DAKÖV Kft. Monori 
Üzemigazgatóságának 2016. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Artzt Sándor üzemigazgató

dr. Zsombok László polgármester: Megköszöni Artzt Sándor üzemigazgatójának, illetve 
munkatársainak az elmúlt éves munkáját. Jó munkát kívánnak a 2017. évben is. Bíznak abban, hogy 
részben a becsatolt megkeresésnek köszönhetően is a működési feltételei javulhatnak a közeljövőben
az önkormányzati tulajdonú és nem csak az állami tulajdonú vízi közműtársulásoknak is.

3.) Beszámoló a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Nagy Zoltán elnök úr írásban küldte meg a Polgárőr Egyesület 
beszámolóját. Az illetékes bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. Megkéri Szőnyi Sándor elnök urat, hogy a napirendet, illetve a beszámolót szóban 
egészítse ki.

Szőnyi Sándor képviselő: A bizottság javasolja elfogadni a Polgárőr Egyesület beszámolóját, egyben
javasolják, hogy a képviselő-testület köszönje meg a munkájukat, hiszen hosszú idő óta bizton 
számíthatnak a tevékenységükre. Az, hogy Monor városában a közbiztonság javult ez részben nekik 
köszönhető. Mindenki számít a munkájukra és mindenki részesülés örömmel veszi a segítségüket. A 
létszámuk jelenleg 40 alatt van és a feladat, ami a vállukon nyugszik, kitölti minden idejüket. Javasolja 
a Monoron tevékenykedő különböző intézményeknek, hogy csak akkor kérjék a segítségüket, ha 
feltétlenül szükséges, mert ők mindent elvállalnak, de ő úgy látja, hogy időnként erőn felül is 
megteszik ezt és ez nem feltétlenül hasznos, ha valakit túlterhelnek. Örömmel látják, hogy Monor 
városában főleg a reggeli időszakban jelzőőri szolgálatot látnak el, az Ady Endre úton az iskolához a 
szülők bátran át engedik a gyermeküket, hiszen a polgárőrök mindig ott vannak. Neki is oda járnak az 
unokái és ezt személyesen is nagyon köszöni. 

dr. Zsombok László polgármester: Ha valaki az iskolák körül jár, azt tapasztalja, hogy folyamatos az
önkormányzat, illetve civil szervezetek által rendezett program, ahol ne vennének részt a polgárőrök a 
rendezvények biztosításában. Abban elnök úrnak igaza van és Nagy Zoltán elnök úr is a bizottsági 
ülésen kifejtette, hogy a lakosság, illetve a szolgáltatást szervezők olyan programként kezdenek el 
erre tekinteni, ami ingyen van és előszeretettel élnek ezzel a lehetőséggel. Aminek ők a 
lehetőségeikhez mérten igyekeznek eleget tenni, aminek van egy határa, illetve a létszám is 
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korlátozza őket, hogy minden rendezvényben és akkora létszámmal vegyenek részt a biztosításban, 
ahogy azt a szervezők szeretnék vagy elvárnák. Ebben mindenképp valamiféle megértést vagy 
önmérsékletet kell kérni a programok szervezőitől, hiszen ők sem tudnak mindenhol nagy létszámban 
részt venni. Ezért is lenne fontos, hogy bővíteni tudják a létszámot. Ezért is fontos az ifjú polgárőr 
mozgalom, amit beindítottak és jól vezetnek és menedzselnek. Várhatóan majd ezekből az ifjú 
polgárőrökből kerülhetnek ki a polgárőrök, akik nagykorúként akár önálló intézkedési joggal ki tudnak 
menni a közterületekre. Nagyon jó dolog, hogy szinte mindenhol ott vannak, a sportrendezvényektől 
kezdve a kulturális programokig, mindenhol találkozhatnak polgárőrökkel. Azt a szolgálatot, amit ők 
egyébként önkéntesen ellátnak egy profi biztosítással foglalkozó őrző-védő céggel kellene megoldani, 
akkor itt éves szinten 10 milliókat kellene az önkormányzatnak mind pedig a civil szervezeteknek 
kifizetni a rendezvények biztonsága szavatolásáért. Ezzel már önmagában köszönet illeti meg őket, 
hogy ebben önkéntesen részt vesznek és önkéntesen közreműködnek. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, azzal, hogy a határozatban külön köszönjék meg Nagy Zoltán 
elnök úr, a polgárőr egyesület vezetésének és a teljes tagságának a 2016. évi munkáját. Aki ezzel 
egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi
határozatot hozta:

194/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Polgárőr Közhasznú 
Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és megköszöni az 
Egyesület elnökének, vezetőségének és tagságának munkáját.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Nagy Zoltán elnök

dr. Zsombok László polgármester: A polgárőr egyesület élen jár az új típusú technikáknak az 
alkalmazásában is. A bizottsági ülésen mutatta be Nagy Zoltán úr azt a rendszámfelismerő eszközt, 
amelyet a napokban élesítettek be, és amelyjel a rendőrséggel közösen fognak majd Monor város 
közigazgatási területén figyelő szolgálatot ellátni, aminek a célja elsősorban a forgalomból kitiltott, 
lopott járművek kiszűrése lesz.

4.) Beszámoló a mezőőrök 2016. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A beszámolók időszakát élik még mindig tavasszal. A mezőőri 
szolgálat is elkészítette a beszámolóját, pontosabban a műszaki iroda, aki ezt felügyeli, készítette el a 
beszámolót. Tisztelettel köszönti a testületi ülésen Kári András urat. Bemutatja őt a képviselő-testület 
tagjainak, illetve a Gemini tévét néző közönségnek is, hiszen ő az új mezőőrük. Év közben, év elején 
Csernus Krisztián úr, aki Veres András mellett a mezőőri feladatokat látta el Monor város külterületén, 
egy más beosztásba került és ezzel kérte, hogy a mezőőri jogviszonyát szüntessék meg. Így új 
pályázatot kellett kiírni és egy szabályosan lefolytatott eljárás után esett a választásuk Kári András 
úrra, aki monori lakos, így 2017 áprilisától Csernus Krisztián helyett Veres András mellett fog mezőőri 
szolgálatot teljesíteni. Természetesen a feladat és hatásköre nem változott az elődjéhez képest. 
Nagyon bíznak abban, hogy legalább az előd által megszokott színvonalon tudja ezt a feladatot ellátni.
Kéri Kári Andrást, hogy mutatkozzon be a lakosság, elsősorban a gazdák előtt, hogy megismerhessék
az arcát. 

Kári András mezőőr: 37 éves, monori lakos és két kislány édesapja. A családban mezőgazdasággal 
foglalkoznak, ezért is gondolta azt, hogy ezt a pályázatot megpályázza. Ezt a feladatot úgy fogja 
teljesíteni, ahogy tőle elvárják és így a családi mezőgazdasági munkába is jobban bele tud folyni, és 
figyelemmel tudják tartani a gazdákat. A család által megismerte a monori gazdákat, 
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szőlőtulajdonosokat, jó kapcsolatot tart velük, próbálja a feladatot is 100 %-osan teljesíteni. Köszöni 
szépen a lehetőséget, a vizsgája sikerült. 

dr. Zsombok László polgármester: Kári András ma délelőtt vett részt a tanfolyamon és az azt követő
vizsgán, frissen vizsgázott mezőőrük van. E nélkül nem is tudnák foglalkoztatni. A hobbija a birkózás, 
a külterületen egy közel harcban, kézi tusában egy jól felvértezett embert küldenek csatasorba. Ezzel 
nem lesz gond. A beszámolóval kapcsolatban, ami a 2016. évre vonatkozik, kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása?

Sinkovicz László képviselő: a beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy Csernus Krisztián 
fővadász lett, ezért távozott az állásából. A környékükön voltak falopásra utaló nyomok, a mezőőrök 
elég hatékonyan dolgoztak azért, hogy az elkövetőknek ne legyen kedve a későbbiekben visszajönni. 
Ő bármikor hívta bármelyik mezőőrt soha nem volt olyan nyafogás, hogy most vasárnap van, most 
délután van, most süt a nap, vagy éppen esik az eső. Azt nem várhatja el az ember senkitől, hogy 
valamelyik föld sarkán üljön egész nap, hanem éppen a területen kint van. De ehhez képest, pillanatok
alatt gyorsan segítettek bármiben. A Péteri útnál, amit most tettek rendbe, sajnálatos módon most 
derült ki, azaz irdatlan mennyiségű szemét, amit oda kihordtak a lakossági hulladékon keresztül a 
bútorokig mindent, de ahogy mondta polgármester úr a Gép utca környékén szintén. Nem feltétlen a 
mezőőrök hibája, hogy nem tudnak minden egyes bokor aljában ott ülni 0-24 órán keresztül. Ennél 
jóval nagyobb problémának érzi azt, és kéri a város vezetését, hogy térjenek vissza arra, hogy lehetne
azt a régi jó rendet bevezetni, hogy a lakosságnak kedvezményes szemétlerakást biztosítsanak, mert,
ha már kocsiba rakja, bezsákolja, akkor vigye ki a bányába. Akkor az intézkedések során még 
határozottabban lehet fellépni, mert akkor már van egy alternatíva az illető elkövetőknél. Nagyon 
szépen köszöni a mezőőrök tavalyi munkáját.

dr. Zsombok László polgármester: két témát jelölt meg, amit szeretne, ha a beszámoló 
elfogadásával kiemelnének, ami nem csak a tavalyi évre vonatkozik, hanem a jövőre nézve. Azt kéri a 
mezőőröktől, hogy két témában legyenek még aktívabbak és eredményesebbek, ha lehet még 
hatékonyabbak. Az egyik a külterületi szemétlerakás problémája. Nem csak azért, mert most volt a 
városi szemétgyűjtés, hanem azért is, mert most szembesültek azzal, hogy mekkora mennyiségű 
szemét van a külterületeken. Tényleg elszomorító a látvány, elszomorító az, hogy hogyan használják a
mezőket, az erdőket, illetve a városszéli környezetet egyesek szemétlerakóként. Erre mindenképpen 
rá kellene erősíteni, sokkal szigorúbban, sokkal nagyobb odafigyelés mellett kellene ezt a kérdést 
kezelni és minden lehetséges törvényes eszközt bevetni annak érdekében, hogy ez a gyakorlat, ha 
teljesen nem is fog megszűnni, de lehetőség szerint szorítsák vissza, mert a határ az nem 
szemétlerakó hely. Ebben a mezőőröknek nagyon komoly feladata és felelőssége van. A feladat 
egyértelmű a munkaköri leírásukban is szerepel, hogy az illegális külterületi szemétlerakás 
megelőzésében, illetve a felderítésében közre kell működniük. Ennek nyomatékosan az 
önkormányzati, lakossági és városi igénynek sokkal jobban érvényt kell szerezniük az 
elkövetkezendőkben. A másik téma, amivel kapcsolatban szeretné felhívni a képviselő-testület, illetve 
a mezőőrök figyelmét, hogy a korábbinál hatékonyabb működésre van szükség, ez a kóbor ebeknek 
és kóbor állatoknak a kérdése. Ez mind külterületen, mind belterületen is probléma. A belterületen 
nem a mezőőröknek címzik a kérést, hiszen ott a közterület-felügyelőknek kell ebben az ügyben 
eljárni, de külterületen a mezőőröknek a feladata. Szakbizottsági ülésen erről részletesen szó volt. Azt 
is tudják, mert tájékoztatva lettek róla, hogy változott a szabályozás. Nehezebb elkapni a kóbor 
kutyákat, nehezebb semlegesíteni őket. Talán kábító lövedékkel lehetne a leghatékonyabban elkapni 
őket. Az, hogy ez mennyiben alkalmazható, ezt is érdemes megnézni. Kéri, hogy erre a 2017-es 
évben a mezőőrök sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak. 

Csuzi Szabolcs képviselő: Nagyon jó hatékonysággal alkalmazták a vadkamerákat a mezőőrök, 
mind a falopások, mind a terménylopások kapcsán. Sajnos az utóbbiban ők is érintettek voltak a 
tavalyi évben. Ott, ahol sajnálatos módon kialakul egy adhoc illegális hulladéklerakó, oda előbb, utóbb 
többen el kezdik odahordani a szemetet. Ezt a folyamatot kihasználva, esetleg lehetne ott is 
vadkamerákat alkalmazni a rendszámok vagy a személyek felismerése végett, hátha akkor el lehet 
őket kapni. 

dr. Zsombok László polgármester: Minden legális, törvényesen megengedett eszközökkel 
próbálnak az illegális hulladékelhelyezők, a terménylopáson a fejüket törőkkel szemben fellépni és a 
kóbor kutyák elfogásában is nagyobb aktivitást szeretnének kérni a mezőőröktől. 

Sinkovicz László képviselő: A külterületek jelentős része március 1-től a monori vadásztársaság 
kezébe került át, mint a Péteri úti rész is, ami eddig Gyömrőhöz tartozott. A két hivatásos vadász 
maximálisan segítő szándékkal bárki megkeresésére reagálnak. Itt természetesen vadkárokról 
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beszélnek. Úgy gondolja, hogy az egyik péteri a másik monori lakos, tehát a kóbor kutyák 
elfogásában, ha együttműködnek a mezőőrökkel, akkor még inkább hatékonnyá tehetik ezt a munkát. 

dr. Zsombok László polgármester: Aki a mezőőri szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

195/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a mezőőrök 2016. évi munkájáról 
szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Veres András mezőőr

5.) Beszámoló a közterület-felügyelők 2016. évi munkájáról
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A képviselőtársai írásban megkapták a beszámolót. Kérdezi, 
hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóhoz, illetve egyidejűleg megadja a szót a 
szakbizottság elnökének, Szőnyi Sándor úrnak.

Szőnyi Sándor képviselő: A bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a beszámolót, azzal a 
kiegészítéssel, hogy próbáljanak meg nagyobb figyelmet fordítani a belterületen lévő kóbor kutyák 
begyűjtésére. Tudja, hogy ez minden héten megtörténik egyszer közösen a gyepmesterrel, de, hát a 
sikerében látják, hogy nem egészen teljes ez a dolog. A kerékpár utak használatával kapcsolatosan 
rendszeresen felmerül az, hogy a kerékpár utat használják a gyalogosok, elsősorban a Szterényiben 
tanuló diákok. Remélhetőleg őszre már elkészül azon a szakaszon a járda, tehát nem hivatkozhatnak 
majd arra, hogy rossz a járda és azért járnak a kerékpár úton. Javasolja, hogy a közterület-felügyelők 
akár büntetéssel is, de szoktassák rá a diákokat, hogy tartsák be a szabályokat. 

dr. Zsombok László polgármester: A bizottság határozatának megfelelően a közterület-felügyelők 
2016. évi munkájáról szóló beszámolót azzal a két kitétellel javasolják elfogadni, hogy egyrészről a 
2017. évben kérik, hogy a kóbor ebek befogásával kapcsolatos tevékenységének a hatékonyságát 
javítsák, hiszen valóban belterületen is sokkal több a kóbor kutya, mint volt 2-3 évvel ezelőtt. 
Másrészről külön felhívják mind a két közterület-felügyelő figyelmét arra, hogy a kerékpár utakon 
egyébként szabálytalanul közlekedő gyalogosok figyelmét nyomatékkal és folyamatosan hívják fel 
arra, hogy a kerékpár utat nem lehet gyalogos közlekedésre használni. Ahogy elnök úr is említette az 
Ady Endre út külső szakaszán a hivatkozási alap megszűnhet ebben az évben, reméli még a tél előtt, 
hogy a járda olyan rossz állapotban van, azért nem használják. Egy későbbi napirendi pontnak a 
keretében az önkormányzat arra készül, hogy az Ady Endre út sorompón túli szakaszán a 4-es útig 
hosszan, egybefüggő területeken is felújítsa a járdát. Aki az eddig ismertetett határozati javaslattal 
egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

196/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a közterület-felügyelők 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Zsombok László polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

dr. Zsombok László polgármester: Most térnek vissza a szintén a napirendi pont keretében 
megtárgyalt javaslatra, amely arról szól, hogy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság felkéri a hivatal 
munkatársait arra, hogy végezzenek kalkulációt, számítást arra, hogy vizsgálják meg a jelenlegi 
munkaköri leírásokat, illetve a jelenlegi feladatkiosztást, arra figyelemmel, hogy milyen feltételekkel és 
hogyan lehetne további egy közterület-felügyelőt foglalkoztatni a városban. Egy 18 ezer lakosú 
kisvárosról van szó, akkor, amikor többletfeladatot próbálnak meg adni a közterület-felügyelőknek, 
legyenek azok hatósági, bírságolási felügyeleti feladatok, akkor rendszeresen abba a problémába 
ütköznek, hogy csak ketten vannak. A javaslat lényege az, hogy a hivatal megvizsgálja és az 
önkormányzatnak javaslatot tesz arra, hogy a további egy fő közterület-felügyelő foglalkoztatásának 
mik lennének a pénzügyi vonzatai, amit az önkormányzatnak biztosítania kell, illetve ha hárman 
lennének, hogyan lehetne a már meglévő feladatokat elosztani közöttük, illetve hogyan lehetne adott 
esetben további feladatokat bízni a közterület-felügyelőkre. Aki határozati javaslattal egyetért, az igen 
gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

197/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, vizsgálják meg milyen előnyökkel, terhekkel és költségvonzattal 
járna egy harmadik közterület-felügyelő foglalkoztatása.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető

6.) Trincsiné Márton Zsuzsanna vezetői beszámolója a 2012 - 2017. nevelési év szakmai 
munkájáról
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Tisztelettel köszönti Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezetőt. 
Kéri, hogy az írásban megküldött beszámolóját szóban egészítse ki.

Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezető: Az elmúlt 5 év legnagyobb feladatának tartotta azt, hogy
a  köznevelési intézményekben végbemenő változásokat folyamatosan figyelemmel kísérik, azoknak a
külső elvárásoknak, illetve a fenntartói elvárásoknak megfeleljenek, amelyek az intézményüket érintik. 
Az elmúlt 5 év vezetői munkája eredményes volt. Mind a külső, mind a belső eredményeik azt 
mutatják, hogy az ellenőrzések során tapasztaltak, nagyon pozitívak, illetve a szülői visszajelzések 
alapján is nagy elégedettségről szólnak a mérési eredményeik. Egyetlen egy hiányosságot érez a 
pályázatával kapcsolatosan. az infrastrukturális feltételek javítását is célul tűzte ki, amiben csak rész 
eredményekről tud beszámolni. Abban bízik, hogy a következő időszakban ezen a területen is majd 
eredményt tudnak elérni. Megköszöni a polgármesternek, a képviselő-testületnek és a hivatal minden 
munkatársának az együttműködést, a támogatást és itt szeretné megköszönni minden munkatársának
a lelkiismeretes munkáját. 

dr. Zsombok László polgármester: Megköszöni vezetőasszonynak a szóbeli kiegészítését. A 
Kossuth Lajos Óvoda a legnagyobb óvodájuk, több mint 200 gyermek jár most is az óvodába. Valóban
minden intézményvezető személye összekapcsolódik azzal az épülettel, azzal az infrastruktúrával, 
ahol dolgozik, amit vezet, amit irányít. A többi óvodában pályázati vagy egyéb forrásból azért tudtak 
kisebb nagyobb fejlesztéseket végezni, úgy a Kossuth Lajos Óvodában a többi óvodához képest 
elmaradásban van az önkormányzat. A kerítést, járdát kis mértékben az udvart tudták fejleszteni, de 
valóban az épület, különösen a régi szárnya megérett egy komplett felújításra. Ezzel kapcsolatban a 
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mai képviselő-testületi ülésen fogják azt az indítványt tárgyalni, amiben dönthet úgy a képviselő-
testület, hogy egy pályázatban a Kossuth Lajos Óvoda fejlesztésére nyújt be támogatási kérelmet. 
Nagyon bíznak abban, hogy, ha ez így lesz, akkor támogatást is fog nyerni majd a pályázatot elbíráló 
szervtől. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Megköszöni óvodavezető asszony munkáját, az ő 
személyes munkájáról kaptak egy öt éves beszámolót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
beszámolót fogadja el. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

198/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Trincsiné Márton Zsuzsanna vezetői 
beszámolója a 2012-2017. nevelési évek szakmai munkájáról.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

7.) Tájékoztató a Monor Város területén házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről
Előadók: intézményvezető, dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Azért tájékoztató ennek az előterjesztésnek a műfaja, mert 
szakmai beszámolási kötelezettsége nincs azoknak az alapellátásban közreműködő jellemzően 
vállalkozóknak, akikkel Monor Város Önkormányzata feladat ellátási szerződést kötött az 
egészségügyi alapellátási feladatok biztosítására. Itt a háziorvosokról, a gyermekorvosokról, illetve a 
fogorvosokról van szó. Két évvel ezelőtt merült fel, hogyha már az önkormányzat a feladatellátás 
címzettje, köteles ezen alapellátásokról helyben gondoskodni és, ha már az önkormányzat köti meg 
ennek megfelelően a feladat ellátási szerződést az egészségügyi szolgáltatókkal, akkor a szerződés 
alapján nem orvos szakmai, hanem a működést érintő tájékoztatót kérjenek ezektől a szolgáltatóktól. 
Az infrastruktúrának egy jelentős részét, az alapinfrastruktúrát, a rendelőt az önkormányzat biztosítja 
és bocsátja a szolgáltatók rendelkezésére. A rendelések megszervezésében is van, vagy lehet adott 
esetben az önkormányzatnak feladata. Képviselőtársai egy táblázatban összefoglaltan kapták meg 
azokat az észrevételeket, javaslatokat, amelyeket a háziorvosok, gyermekorvosok, illetve a 
fogorvosok küldtek meg a megkeresés alapján az önkormányzatnak. A táblázat tartalmazza azokat a 
beteg észrevételeket, amelyek a szolgáltatókhoz érkeztek. Tartalmaznak problémákat vagy probléma 
felvetéseket és tartalmaznak javaslatokat, amelyek az ellátás színvonalának emelésére vagy adott 
esetben a korszerűbbé tételére vonatkoznak. Örömükre szolgált, hogy a korábbi évekhez képest több 
szolgáltató jelzett vissza írásban is és valamennyi szolgáltató tett észrevételt vagy javaslatot a 
szolgáltatással kapcsolatban, illetve annak a biztosításával, megszervezésével kapcsolatban. A 
képviselő-testület feladata, hogy ezeket megismerje, tisztában legyen vele, illetve mérlegelje, hogy 
mely javaslatok azok, amelyeket be tud építeni a költségvetésébe, amelyeket figyelembe tud venni 
vagy amelyekkel át tudja alakítani a jelenlegi szolgáltatási rendet. 

Sinkovicz László képviselő: Az írásos anyagban is olvashatják képviselő-társai, Zsédely doktor úr 
ott volt a bizottsági ülésen egyetlen orvos résztvevőként és úgy gondolja, hogy jogos az a felvetés, 
amikor azt mondják, hogy a rendelők középső ablaka nem nyitható és ennek takarítására nem meri a 
takarító hölgyet az emeletről kiküldeni a párkányra. Erre valami megoldást lehetne keresni. Az írásos 
anyagban jelölt problémák jelentős részét ettől függetlenül a beérkezett vagy be nem érkezett 
problémák alapján, azért nyugodt szívvel kimondhatják, hogy a háziorvosi ellátás Monoron biztosított. 
A szabad orvosválasztás alapján bárki, átviheti a kártyáját másik orvoshoz, nincs ezzel gond. Ez 
megnyugtató számukra a jelenlegi állapotában. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy sajnos az idő 
haladtával mindenki korosodik, aki nem hal meg fiatalon. Az idő haladtával arról is kell beszélni az 
orvosokkal, hogy a kieső praxisokat, hogyan tudják majd jó szakemberrel pótolni, mert lassan 
kiöregszik azaz orvos gárda, akik jelenleg is hosszú évtizedek óta végzik a munkájukat. A 
fogorvosoknál sajnálatos módon a panoráma röntgen, illetve a szájsebészeti szakrendelés 
bevezetésének egyetlen egy oka van, ami miatt a város eddig sem tudta, azok a fajta anyagi terhek, 
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aminél nincs befogadás. Állami finanszírozás ez mögött nincs, ezért van az, hogy csak 
magánszolgáltatók végzik ezt a feladatot. A panoráma röntgen bevezetése jó lenne, de sajnálatos 
módon a praxisok egyikéből sem érkezett olyan javaslat, hogy esetleg közösen vásároljanak ilyet. 
Tekintettel arra, hogy erre nincs állami finanszírozás, az önkormányzatnak erre ráhatása és hatásköre 
sincs a későbbiekben ezen változtatni. A háziorvosi ellátás kapcsán, annak ellenére, hogy Rados 
doktornő nem adott le írásos jelentést a városnak, Zsédely doktor úr elmondta, hogy Rados doktornő 
is ugyan ezt a problémát fogalmazta meg és sajnálatos módon ismételten kikötöttek a szakrendelő – 
Bajcsy kórház sürgősségi osztályán.  Laikusként számára egy kicsit morbidnak tűnik az a dolog, 
amikor a szakrendelő nem fogadja a beteget, azonnal beküldik a Bajcsy kórház sürgősségi osztályára,
ahol vagy ellátják vagy nem, majd hazaküldik a sürgősségire beküldött beteget azzal, hogy menjen 
haza és kérjen időpontot. Amikor hivatalból is megtehetné, hogy az adott kollégájának odaszól. 
Sürgősségi ellátásról beszélnek és a doktornő is elmondta, hogy volt olyan eset, amikor abban a 
pillanatban műtötték a beteget, ahogy bement. Elhiszi azt, hogy a Bajcsy kórház humán erőforrása 
sincs jobb helyzetben, mint az ország többi kórháza, kivéve a kiemelteket. Annak idején, amikor 
főigazgató jött, nagy reményeket tápláltak. De könyörögve kérdi, hogy akkor vagy sürgősségi vagy 
nem sürgősségi? A járó beteg most mit csinál? Misuth doktor úrék is leírták, hogy a sebészeti idő 
rövid, stb. Van benne olyan is, hogy bizonyos szakrendeléseket dicsérnek, és ez jó érzés. Nem akar itt
két településsel odébb menni, ahol szintén van szakrendelő, ahol azt mondták, hogyha a város által 
vásárolt műszereket el meri vinni a Bajcsy kórház, akkor körülállják a rendelőt, mert onnan semmit 
nem vihetnek ki. Szeretné azt, hogy jó békességben legyenek továbbra is a fenntartó intézménnyel, 
csak most már úgy tűnik neki, hogy megsimogatják egy kicsit a buksi fejüket és jó napot. Az 
önkormányzat gépet, műszert vásárol, nem azt mondja, hogy az egyenlőkből legyenek még 
egyenlőbbek, de azért mégis csak a falujukról beszélnek. Ha azt mondja a Bajcsy kórház vezetése, 
hogy egy kormányrendelet kapcsán megkapták a szakrendelőket, ez őt nem érdekli, oldják meg ez a 
dolguk. A szakrendelőben 3-4 hónapot kell várni egy vizsgálatra, akkor írják ki azt, hogy megszűnt 
vagy szünetel. Azért tette a bizottság a javaslatot, ami a táblázatban benne van, hogy igen is a tiszti 
főorvos asszonnyal üljenek le mind a beutalási rendek, mind egyéb tekintetében most már, mert 
sajnálatos módon az elmúlt néhány hónapban az ÁNTSZ, aki egyébként teljes mértékben ezért 
felelős, felügyeleti szerv, szakmai felelős az egészben. Ezek a javaslatok alapján, ha kell, a bizottság 
még egyszer vegye napirendre és próbáljanak meg előre jutni, mert úgy érzi, hogy mennek a dolgok, 
csak még nem úgy, ahogy kellene.  

dr. Zsombok László polgármester: Megint sikerült a szakrendelő témája felé elkanyarodniuk, ami 
egyfelől természetes, hiszen az alapellátást biztosító, nyújtó orvosok is ebben a beszámolóban is 
visszatérően felhozzák és sajnos a problémák között hozzák fel a szakrendelő működését, a 
kapacitásának a szűkösségét, illetve a szakrendelő betegirányításának a furcsaságait. Ennek a 
napirendi pontnak a keretében elsősorban az alapellátással kell, hogy foglalkozzanak, ami szemben a 
szakrendelő működésével már önkormányzati feladat és hatáskör, erre nem mondhatják azt, hogy 
nem önkormányzati hatáskör, nem önkormányzati fenntartásban van, illetve, hogy nem az 
önkormányzat lenne érte a felelős. Erre az önkormányzat szerződik az orvosokkal, a 
gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal. Ezt a szolgáltatást az önkormányzatnak kell biztosítani, tehát 
mindenképpen önkormányzati feladat- és hatáskörről van szó. Amiben nem tud közvetlenül az 
önkormányzat intézkedési tervet megfogalmazni, amivel azonnal vagy rögtön, direkt módon javítani 
vagy változtatni lehetne az alapellátás működésén, de mégis csak egy nagyon fontos szakmai anyag, 
hiszen itt a háziorvosoktól, a gyermekorvosoktól és a fogorvosoktól is egy olyan előre mutató 
javaslatokat kaptak, amiket mindenképpen érdemes megfontolni. A napirendnek és ennek a 
megkeresésnek az lenne a célja, hogy az önkormányzat tájékozódjon az alapellátás kérdéseiben, 
tájékozódjon a tekintetben, hogy hogyan lehetne a Monor városában működő egészségügyi 
alapellátást jobban megszervezni. Hol lenne szükség beavatkozásra, hol lenne szükség többlet forrás 
bevonására, hol lehetne esetleg többletforrás nélkül javítani vagy optimalizálni ezt a szolgáltatást. 
Ahogy ez az anyag a feladatát teljesíti, rajtuk múlik, hogy mi az amit ebből megvalósítanak, illetve mi 
az, amire adott esetben majd áldozni is tudnak, ha lesz olyan pályázati lehetőség, ami a városnak az 
egészségügyi alapellátását is érintheti vagy annak a fejlesztését is szolgálhatja. Most már 2-3 éve 
gyűjtve ezeket a javaslatokat, levonható belőle egy olyan konklúzió és megállapítható belőle egy olyan
tapasztalat, ami, ha úgy tetszik egy legkisebb közös többszörösként egy konszenzusos álláspontként 
kialakítható és ami alkalmas lehet arra, hogy a helyi egészségügyi alapellátásnak a fejlesztési tervét 
vagy a programját ebből kiindulva összeállíthassa az önkormányzat. Kéri a képviselő-testületet, hogy 
az Emberi Erőforrások Bizottsága határozati javaslatát fogadja el. A bizottság javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Monor város területén háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el azzal, hogy
a beérkezett szóbeli és írásbeli javaslatok alapján készüljön egy munkaanyag, amit a bizottság 
tárgyaljon tovább az érintettekkel, illetve a Monori Járási Hivatal Járási és Népegészségügyi Intézet 
vezetőjével még egy körben és bizottsági ülésen beszéljék meg és térjenek ki a szükséges teendőkre 
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és amikor ebből tárgyalásra kész anyag születik, akkor a képviselő-testület azt szintén tűzze 
napirendre. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

199/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város területén háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, azzal, hogy a 
beérkezett szóbeli és írásbeli javaslatok alapján készüljön előterjesztés, 
melyet az Emberi Erőforrások Bizottsága a Monori Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézet vezetőjét is bevonva tárgylajon meg az 
illetékesekkel, ezt követően pedig a Képviselő-testület tűzze ismét 
napirendjére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

8.) A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. SzMSz-ének módosítása
Előadó: intézményvezető, dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Írásban kapták meg az SzMSz módosítására vonatkozó 
javaslatot. Az anyagot a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott
el. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el és ezzel támogassák a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft. SzMSz-ének módosítását. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával 
jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

200/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. SzMSz-ének módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

9.) Tájékoztató a monori játszóterek állapotáról
Előadók: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Még mindig tavasz van, nem régen kezdődött meg a játszótéri 
szezon a jó idő beköszöntével. Arra gondoltak, hogy célszerű lenne egy tájékoztatót összeállítani 
arról, hogy milyen állapotban vannak Monor Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében 
lévő játszóterek. Az anyag, ami elkészült, és amelyet a Kövál Zrt állított össze a közterületeken lévő 
játszóterekre vonatkozik. Ebben nem szerepelnek a város intézményeiben zárt területen található 
játszóterek, nem szerepelnek benne az óvodai játszóterek. Azokkal kapcsolatban is van egy 
intézkedési terv, illetve azoknak is megvan az ütemezése, hogy mikor melyik játszótér felújítására van 
hivatalosan is szükség. E napirendi pont keretében a közterületen található játszóterek állapotával 
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kapcsolatban kaptak egy felmérést, ami több szempontból is fontos. Ennek esztétikai okai is vannak. 
Időszakonként sort kell keríteni a játszóterek felülvizsgálatára. A balesetveszély elhárítása miatt is 
nagyon fontos, hogy időről időre az önkormányzat, illetve az önkormányzat megbízásából a Kövál Zrt 
elvégezze a játszóeszközök felülvizsgálatát. Elég részletes anyagot kaptak, nem csak játszóterenként,
játszóeszközönként vannak megállapítások. A felülvizsgálati szempontok között szerepel az is, hogy 
mely játszóeszköz, mikor szorul hitelesítésre. A Kövál Zrt talált olyan játszóeszközt, ami éppen 
hitelesítésre szorul. Ott a biztonsági hitelesítést kell most majd elvégezni. Egyébként a játszóeszközök
egy játszóeszköz kivételével, 90 %-ban érvényes hitelesítéssel rendelkezik, a hivatalos hatósági 
felülvizsgálata még nem esedékes. Ezen játszóeszközök között is van olyan, amihez hozzá kellene 
nyúlni. Ezt tartalmazza most az összefoglaló táblázat, illetve az azt kiegészítő szöveges elemzés. 
Köszönti Vadas Ferencné Juditot, aki a Kövál Zrt képviseletében részt vesz a testületi ülésen. 
Megkérdezi, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Vadas Ferencné ágazatvezető: Nem kívánja kiegészíteni, ha kérdés van, arra szívesen válaszol.

dr. Zsombok László polgármester: Természetesen ettől a beütemezett felülvizsgálattól függetlenül a
Kövál Zrt munkatársai rendszeresen látogatják a játszótereket és ott a kisebb nagyobb hibákat, amiket
saját hatáskörben ki tudnak javítani, azt természetesen elvégzik és az önkormányzati játszóterek 
tisztántartásáról is gondoskodik, mint az a szakcég, akinek feladata a közterületek fenntartása és 
üzemeltetése. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja 
el a beszámolót, illetve ezzel egyidejűleg fogadja el azt az intézkedési tervet, amit a játszóeszközök 
műszaki felülvizsgálata során megfogalmazott. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával 
jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

201/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a monori játszóterek állapotáról 
szóló tájékoztatót, valamint a játékok helyreállítására vonatkozó intézkedési 
tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takács Endre vezérigazgató

10. Haáb Károly kérelme a Monor, 11104/2 hrsz. alatti ingatlan belterületbe csatolására 
vonatkozólag
Előadók: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Az építéshatósági iroda készítette az előterjesztést, hiszen ez a 
megkeresés hozzá érkezett, amelyben még jelenleg külterületi ingatlannak a tulajdonosa fordult az 
önkormányzathoz azzal, hogy szeretné, ha a város az ingatlanát belterületté nyilvánítaná. Minden 
ilyen kérelemnek két alapvető feltétele van. Az egyik és legfontosabb, hogy ennek az ingatlannak 
közvetlenül határosnak kell lenni a belterülettel, csak olyan külterületi ingatlan vonható belterületté, 
amely most is közvetlenül határos a belterülettel. Feltétel az is, hogy az ingatlantulajdonosnak kell 
vállalnia minden a belterületbe vonással kapcsolatos költséget.  Ez az ingatlan az Acsádi út felső 
részén található és az előterjesztésből az derül ki, hogy mind a két feltételt teljesíti, tehát közvetlen 
határos a belterülettel, illetve a tulajdonos vállalja, hogy a belterületbe vonással kapcsolatos összes 
költséget viseli. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatni 
javasolja a kérelmet. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolja, hogy a képviselő-testület is 
támogassa a belterületbe vonási kérelmet. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Monor 11104/2
hrsz. alatti ingatlant belterületbe csatolja és ezt a szabályoknak megfelelően a Szabályozási Tervében,
illetve Településrendezési eszközeiben is belterületi ingatlanként tüntesse fel, az igen gomb 
megnyomásával jelezze.
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Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

202/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Város Helyi 
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló többször módosított 11/2004. (IX. 20.) 
számú Ök. rendeletének 6. § (1) bekezdése értelmében a Szabályozási 
Terven (SZT) jelölteknek megfelelően belterületbe vonja a jelenlegi Monor, 
11104/2 hrsz.-ú ingatlant (kialakuló belterületi helyrajzi szám: 8052). A 
belterületbe vonással, építéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek 
viselése-, valamint az ingatlan közműellátása, a HÉSZ SZT szerinti út 
kialakítása – megépítése az ingatlantulajdonos(ok) feladata. A Kialakuló 
ingatlant a mindekor hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat,
valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehetséges beépíteni 
úgy, hogy az ingatlant esetlegesen érintő telekalakítást (útkialakítás, 
útszélesítés, stb.) el kell végezni. Felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt az ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos megállapodás 
aláírására. Felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajt aláírására és 
egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a szükséges 
munkarészek elvégzése után keresse meg az érintetteket és Monor Városi 
Földhivatalt.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Orosházi Tamás irodavezető

11.) Monor intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése
Előadók: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A napirendi pont címe túlzottam optimista, hiszen már a Monor 
intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítéséről szól. Valójában még csak a tervezés 
elindításáról tárgyalna és döntene a képviselő-testület. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 
munkatársaival egyeztetéseket folytatnak a monori tervezett végállomással megépítendő Ferihegyi 
gyorsvasútról. Ezek az egyeztetések jelenleg abban a fázisban vannak, hogy a NIF Zrt megbízásából 
egy pályázaton kiválasztott tervező iroda készíti az engedélyezési tervdokumentációt. Nem tudják, 
hogy a beruházás ténylegesen meg fog-e valósulni és, ha megvalósul, akkor mikorra. Minden esetre 
úgy lettek informálva, hogy szándék van a kormányzat részéről a beruházás megvalósítására. Ennek 
az első szükséges feltétele az, hogy a tervek rendelkezésre álljanak. A kiviteli tervek, illetve ezt 
megelőzően az engedélyezési tervek rendelkezésre álljanak. Ez alapján legyen egy teljes, pontos 
költségvetés a teljes szakasz megépítésére vonatkozólag.  A beruházás szerencsés esetben érintené 
Monort. Volt olyan elképzelés, amely alapján Monort nem érintette volna ez a teljesen új vasúti 
nyomvonal. Nagyon bíznak benne, ha ténylegesen megvalósul, a kormányzat most újólag pályázni fog
rá egy közvetlen brüsszeli forrásra az Európa uniónál, akkor már azokat terveket fogja benyújtani 
támogatásra, amelyben monori végállomással szerepel a Ferihegyi gyorsvasút. Ha monori 
végállomással nyújtják be a pályázatot ez azt jelenti, hogy a monori infrastruktúrát, a monori 
közlekedést jelentősen érinteni fogja, hiszen ennek a két teljesen új vasút párnak be kell jönnie valahol
a városba. Ez érinti a monori ingatlanokat, illetve a monori közterületet, át kell jönnie az Ady Endre úti 
átjáróban és be kell jönnie a vasútállomás területére. A felvételi forgalom továbbra is a meglévő 
állomás épületen keresztül bonyolódna. A legutóbbi néhány nappal ezelőtti pénteki egyeztetésen, 
amelyen a NIF Zrt képviselőin kívül részt vettek a tervező irodának a munkatársai, a Volánbusz Zrt-
nek a munkatársai, illetve a Magyar Közút Nonprofit Kft-nek a munkatársai. Ezen két fontos témát 
érintettek. Az egyik az Ady Endre úti vasúti átjárónak a kérdése volt. A korábban rendelkezésükre 
állított tervekben az Ady Endre úton egy aluljáró került volna kialakításra. Az egészen biztos, hogyha a
beruházás megvalósul, akkor ez a vasúti átjáró nem maradhat szintbeli kereszteződés, a közutat vagy
a vasúti sínek alatt vagy fölötte kell átvezetni. Az Ady Endre úti vasúti átjáróval kapcsolatban 
folyamatosan beérkező lakossági panaszokra ez egy csattanós és egy jó válasz lehetne. Ez lehet az 
egyetlen megoldás az átjáró kezelésének, magyarán arra, hogy az Ady Endre úton nagyon nehéz 
átjárni és nagyon sokáig van lecsukva a sorompó. A korábbi tervek ott egy aluljárót terveztek, 
tartalmaztak. Az új tervekben már egy felüljárót terveztetett oda a NIF Zrt. Nem csak költségvetési, 
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hanem üzemeltetési okok miatt is ezt tartanák a legjobb megoldásnak. Nem beszélve arról, hogy talán
összességében kevesebb ingatlant érintene az Ady Endre úton hátrányosan, ha felüljáróval oldanák 
meg ezt a csomópontot. A felüljáró esetében, ha korlátozott mértékben is, de megmaradhatna a 
Móricz Zsigmond útnak a forgalma, illetve az Ady Endre út és a Móricz Zsigmond út közötti 
átközlekedés. Az egyik fontos témakör, amit a NIF Zrt munkatársaival egyeztettek, az a felüljáró 
kérdése volt. A NIF Zrt arra kéri az önkormányzatot előzetesen, hangsúlyozva azt, hogy továbbra is 
csak tervekről van szó, nem tudják, hogy ez a beruházás ténylegesen megvalósulhat-e és, ha igen, 
akkor mikor, arra kérik az önkormányzat hozzájárulását, hogy felüljáróval támogassa ennek a 
beruházásnak a megvalósítását. A másik fontos kérdés a már részben említett Móricz Zsigmond úti 
csomópont kialakítása. Akár felüljáróval, akár aluljáróval valósul meg ez a csomópont, az egészen 
biztos, hogy a buszforgalom és a korábbi volánbusz forgalom ott a korábbi rend szerint nem 
bonyolítható, ezért került bevonásra a Volánbusz Zrt ezekbe az egyeztetésekbe. A Móricz Zsigmond 
utca buszközlekedés szempontjából egy zsákutca lesz ebben az esetben. Valahogy biztosítani kell, 
hogy a városban is közlekedő buszjáratok, amelyek a jelenlegi buszpályaudvar felől, illetve a környező
települések felől hordják fel az utasokat a vasútállomásra, azok továbbra is megközelíthessék az 
állomás épületét. Mivel ez a Móricz Zsigmond úton nem vagy csak korlátozottan lesz lehetséges, ezért
alternatív utakat kellett találni és a javaslat az, hogy a Lidl áruház mellett, mögött található Gém utcán 
keresztül legyen megközelíthető a buszok számára a vasútállomás. Jelen esetben a vasútállomás 
telepi oldalán található MÁV Zrt tulajdonában lévő terület az, ami a buszokat fogadni tudná. Ezt 
jelenleg is az autósok parkolóként használják. Az egyeztetések során odáig jutottak el, hogy a NIF Zrt 
a beruházás keretében magát ezt a kiszélesített Gém utcát is tartalmazó buszfordulót a 
buszmegállókkal teljes egészében kialakítja, illetve a beruházás részévé teszi. Ha a beruházás 
megvalósul, akkor ez is megvalósul. Továbbá ott egy kisebb P + R parkolót is létesítenek, hogy 
személyautóval is meg lehessen közelíteni az állomást, illetve kulturált körülmények között, nem úgy, 
mint most, meg lehessen állni a vasútállomáshoz érkezve. További egyeztetések alapján arra is némi 
esély látszik, hogy a NIF Zrt a beruházás keretében megvizsgálja egy intermodális csomópont 
létesítésének a lehetőségét. Az önkormányzat településrendezési eszközei között szerepel a Gém 
utca folytatásában a vasút és a Gém utca közötti területen egy távlati intermodális csomópont 
kialakításának a terve. Eddig olyan típusú pályázat vagy forrás nem volt, ami ennek a megépítését 
lehetővé tette volna. Az önkormányzat a távlati tervében azért tervezte ennek a csomópontnak a 
kialakítását, mert ez a lakosság részére sokkal kényelmesebb, komfortosabb megoldás lenne, mind 
autóval, akár busszal érkeznek a vasútállomásra, sokkal kulturáltabb kellemesebb környezetbe 
tudhatnák eltölteni azt a kis időt is, amíg a vonatra kell várni. Másrészről pedig felszabadulna egy 
értékes belvárosi terület, ahol most a buszpályaudvar a piac mellett található. Ahhoz, hogy a NIF Zrt 
egyáltalán fel tudja mérni azt, hogy milyen műszaki megoldással, hogyan csatlakoztatható ez az 
intermodális csomópont a megépíteni tervezett Ferihegyi gyorsvasút állomáshoz, ahhoz legalább 
tervek szükségesek lennének. Ilyen tervekkel sajnos nem rendelkeznek, azon kívül, hogy kimondta az
önkormányzat, hogy a távlati tervekben ott intermodális csomópont készülne, azon kívül ehhez 
konkrét terveket nem készített. Az előterjesztés lényege az lenne, hogy az önkormányzat saját maga 
induljon el azon az úton, ha úgy tetszik saját hatáskörben, ezen a még egyébként MÁV Zrt 
tulajdonában lévő ingatlanon megterveztetni az intermodális csomópontot. Nem kiviteli tervekre van 
szükség, hanem egy koncepcióra egy tanulmánytervre, de egy olyan mélységű tanulmánytervre, ami 
már alkalmas arra, hogy abból költségbecslés készíttethető. Ez azért fontos, mert a NIF Zrt 
munkatársainak ahhoz, hogy el tudják dönteni, hogy betervezhető-e ez a beruházás a Ferihegyi 
gyorsvasút beruházásba, azt is tudniuk kell, hogy ez mekkora költséggel jár. A műszaki iroda készített 
egy előterjesztést, amely azt irányozza elő, hogy pályáztatás mellőzésével keressék meg a 
FŐMTERV Zrt-t és kérjenek árajánlatot a Monor Intermodális közlekedési csomópontjának 
kialakításával, tervezésével kapcsolatosan. Az árajánlat pedig a megvalósíthatósági tanulmánytervre, 
illetve egy előzetes költségvetés kialakítására vonatkozzon. Ebben az esetben az árajánlat 
függvényében tudna a képviselő-testület dönteni arról, hogy a terveket ténylegesen megrendeli-e. 
Azért célszerű a FÖMTERV Zrt-t  megbízni, mert ez az a mérnöki iroda, aki a Ferihegyi gyorsvasút 
terveit készíti. Minden azt indokolja, hogy azt a tervező céget célszerű bevonni ebbe a munkába, 
amelyik egyébként is a kapcsolódó beruházás tervezésével van megbízva. 

Szőnyi Sándor képviselő: Elsősorban örömét fejezi ki azért, hogy ez a munka, ha tervezés szintjén 
is, de számíthatnak rá, hogy végül beindul. 1985 óta dolgozik a Szterényiben és nagyon sok időt 
eltöltött a sorompó innenső, illetve túlsó oldalán. Attól függetlenül állítja, hogy mióta a vasúti fejlesztés 
megtörtént a sorompó rövidebb ideig van zárva, de ez mégis csak nagyon hosszú, amikor az ember 
siet. Megkéri a monori lakosságot, vannak már folyó fejlesztések a sportcsarnok, a 4-es úttal 
kapcsolatos munkák, amelyek időnként problémát fognak okozni, hogy legyenek türelmesek.

dr. Zsombok László polgármester: Vannak körgrafikák, amit közösségi oldalakon szoktak 
megosztani, hogy egy átlagember az életéből mennyit tölt alvással, munkával, tanulással. A 
monoriaknál lehetne készíteni egy olyan kördiagramot, hogy az Ady úti sorompónál előtte vagy 
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mögötte állva mennyi időt töltenek. Határozati javaslatként azt, a már ismertetett szövegrészt teszi fel 
szavazásra, ami a helyben kiosztott előterjesztésnek az utolsó bekezdése. Ami azt tartalmazza, hogy 
az Önkormányzat pályáztatás mellőzésével megkeresi a FŐMTERV Zrt-t és ajánlatot kér a Monori 
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítására, illetve tervezésére vonatkozóan, amely 
ajánlatkérés a megvalósíthatósági tanulmányterv, illetve egy előzetes költségvetés kialakítására 
vonatkozik. Ha megkapják ezt az árajánlatot, akkor a következő képviselő-testületi ülésre fogják 
döntésre előkészíteni. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

203/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MŰVÁK Irodát, pályáztatás mellőzésével keresse meg a FŐMTERV Zrt.-t, 
és kérjen tőlük árajánlatot a „Monor intermodális közösségi közlekedési 
csomópontjának kialakításával, tervezésével” kapcsolatosan 
megvalósulhatósági tanulmányterv és előzetes költségvetés készítésére 
pályázathoz.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

dr. Zsombok László polgármester: Azt az ügyrendi javaslatát teszi fel szavazásra, hogy a 12. 
napirendi pontot cseréljék fel a 27-kel. Tehát a 12. napirendi pontban a „Beszámoló a Monori 
Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről” című előterjesztést tárgyalják, míg a 27. napirendi 
pontban a „Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről” című 
előterjesztést. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal úgy határoz, hogy   a 12.
napirendi pontban a „Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről” című

előterjesztést tárgyalják, míg a 27. napirendi pontban a „Beszámoló a Monori Városfejlesztő
Nonprofit Kft. által koordinált projektekről” című előterjesztést.

12.) Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
Előadók: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Folytatva azt a sort, ami elsősorban  rendészeti beszámolókat 
érint, akkor most végül, de nem utolsó sorban hallgatnák meg rendőrkapitány úr beszámolóját, ami 
jogszabályi kötelezettsége mind a kapitány úrnak, mind az önkormányzatnak. Neki tájékoztatási 
kötelezettsége van az önkormányzat felé, az önkormányzatnak pedig az, hogy minden évben egy 
alkalommal a rendőrkapitányság előző évi tevékenységéről meghallgassák, illetve elfogadják a 
rendőrkapitány úr beszámolóját. Ettől függetlenül a képviselő-testület és a Gemini Televízió 
nyilvánossága előtt azt elmondhatják azt, hogy kapitány úrral elég rendszeres és intenzív 
kapcsolatban van az önkormányzat. Ami azt jelenti, hogy ettől a beszámolótól függetlenül kapitány úr 
minden hónapban vagy akadályoztatása esetén a helyettese egy tájékoztatót ad az illetékes Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságnak. A Monori Rendőrkapitányság beszámolóját írásban kapta meg a 
képviselő-testület. Szokásuknak megfelelően természetesen lehetőséget biztosítanak kapitány úrnak, 
hogyha szeretné ezt a beszámolót szóban is egészítse ki.

Zahorecz Sándor r. alezredes rendőrkapitány: Elég részletes és mindenre kiterjedő beszámolót 
nyújtottak be. Inkább távlatokban szeretne néhány gondolatot mondani a 2016. éves munkájukról. 
Nem csak a megyei, hanem országos szinten is néhány adatra szeretne rávilágítani. A 2015 és 2016-
os éveket, ha vizsgálják elmondható, hogy országosan a bűncselekmények száma nem növekedett, 
tehát stagnált. Pest megye vonatkozásában örömmel jelentheti, hogy közel 14 %-kal csökkent a 
bűncselekmények száma, a 2015-ös regisztrált bűncselekményekhez képest közel 22 ezerre csökkent
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a bűncselekmények száma. A Monori Rendőrkapitányság az egyik legnagyobb kapitányság Pest 
megyében, mind a létszámát, mind a területét, mind a népsűrűségét tekintve, hiszen 16 településen 
közel 120 ezer ember biztonságáról gondoskodnak. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
eredményeihez a Monori Rendőrkapitányság is jelentősen hozzájárul. A 2015-ös 2271 regisztrált 
bűncselekményhez képest 2016-ban 1674 regisztrált bűncselekményt mutatnak a statisztikai adatok. 
Ezek a számok azt mutatják, hogy továbbra is javuló tendenciát mutat a közbiztonság a területükön. 
Mindehhez párosul egy javuló eredményességi mutató, mert önmagában ez nem elég számukra, hogy
csökkennek a cselekmények számai, amelyeket elkövetnek, azonban szeretnének eredményeket 
felmutatni, szeretnék az igazságszolgáltatás útvesztőjébe helyezni azokat, akik egyébként 
jogsértéseket követnek el. Ez ügyben is javuló tendenciát értek el a Monori Rendőrkapitányság 
vonatkozásában. Monor városában az elmúlt évhez képest, ha szerény mértékben is, de további 
csökkenés tapasztalható. A munkatársai nagyon sokat dolgoztak, magas színvonalon és képesek 
voltak ezeken az eredményeken javítani, lejjebb nyomni a regisztrált bűncselekmények számát. 
Eredményeket értek el közlekedésbiztonság terén, ha megnézik az adatokat, látható, hogy a két év 
vonatkozásában csökkenő baleseti számokról tudnak beszámolni. Ha balesetről beszélnek, egy 
baleset is sok, hiszen ott sérültek vannak, károsultak vannak, akinek a sérelmére valami negatív 
esemény történik, amely után reparálni kell és helyre kell állítani az eredeti állapotot, ami mindig 
időigényes és nem is olyan egyszerű folyamat. Mindezeket az eredményeket a rendőrség nem 
egyedül érte el. Az önök, a civil szervezetek, a polgárőrség és talán még mindenkit fel sem sorolva 
nagyon sok összefogásból adódik ez. A rendőrség a zászlós hajója, a biztonsága Monornak ebben a 
térségben. Ezt a szerepet kellő alázattal és sok munkával teljesítik, de csak összefogással, illetve az 
önkormányzatok segítségével. Az elmúlt években a Belügyminisztérium felmérést készít az 
önkormányzatok megelégedettségéről az adott rendőrkapitányság munkájával kapcsolatban. Milyen a 
biztonsággal kapcsolatos véleménye az önkormányzatoknak, amelyek hiteles forrásnak tekinthetőek, 
végül is ismerik az adott lakosság problémáit és visszajelzéseit. Ez közel 5 évet tekintve Pest megye 
vonatkozásában a 3,5 %-hoz képest ma már közel 4,5 %-ot mutat. Egy és öt közötti skálán lehet 
értékelni az egyes kérdéseket. Ez Monor rendőrkapitányság vonatkozásában is folyamatos 
emelkedést mutat és ma már közel 4,4-es eredménynél járnak. Ez számukra pozitív visszajelzés és 
azt mutatja, hogy jó úton járnak és képesek szavatolni, illetve garantálni az itt élők biztonságát. 
Minden nap, minden reggel folyamatosan elemző munkát végeznek és minden egyes eseményre, 
jelzésre reagálnak, illetve erőt, eszközt csoportosítanak, illetve terveznek, amely azt szolgálja, hogy az
itt élők biztonságban legyenek. Megköszöni az önkormányzat támogatását és reméli, hogy egy év 
múlva, amikor számot kell adnia az ez évi eredményekről, akkor hasonlóan pozitív eredményekről tud 
számot adni. 

Szőnyi Sándor képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja elfogadni. Hosszú 
ideje a munkájukból adódóan figyelemmel kísérik a rendőrkapitányság munkáját, illetve Monor város 
közbiztonságát a saját bőrükön is érzik. Valóban az évek során folyamatos javulást tapasztalnak és 
ezért köszönet jár a rendőrségnek, illetve a közbiztonsággal foglalkozó más szerveknek is. Nyílván ez 
sok mindenből adódik, ehhez hozzájárult Monor város támogatása is. Az Attila utcai épület 
használatával, szolgálati lakások biztosításával, autók biztosításával, illetve bármivel, amivel a 
rendőrség hozzájuk fordul, a város erejéhez mérten megpróbál segíteni. Ez egy közös munka, aminek
látható eredménye van. Remélik, hogy ezt a rendőrség továbbra is tudja számukra biztosítani. Azt 
szeretnék, ha az utcán jó hangulatú, határozott, emberséges rendőrökkel találkozzanak. Kéri, hogy 
próbálják meg számukra biztosítani.

Sinkovicz László képviselő: Sajnálatos módon a járőröknek többször volt dolga azon a környéken, 
ahol ő is lakik. Fontos volt az, hogy amennyiben a központi ügyeletre érkezett egy bejelentés, ahogy 
megérkeztek a fiatal rendőrök, végtelen türelemmel, szakszerűséggel a szükséges intézkedést 
megtették. Ez nagyon lényeges dolog. A belső irodai munkákban sajnálatos módon már több 
kolléganővel volt kapcsolatuk. Nem állja meg, hogy ne mondja el, ami sem a kapitány úr hatásköre, 
sem az önkormányzaté, a jogalkotónak nem érti a logikáját és kéri szépen, hogyha az 
önkormányzatnak van módja és lehetősége, akkor államtitkár úron keresztül szeretné, ha az 
alábbiakra kaphatnának választ. Szabálysértési eljárás, amennyiben magán váddal indul. pl: az ő 
sérelmére történik valami, bemegy panaszt tenni a rendőrségre, abban az esetben folytatják le az 
eljárást, ha a sértett magánvádló 3.000.- Ft-os illetékbélyeget vásárol. Ez a jogszabály. Szeretné 
megérteni a jogalkotónak a gondolatát, ha egy idős nénike vagy bácsika bemegy a kapitányságra, 
csak abban az esetben járnak el az ügyében, ha lefizeti ezt az illetéket. Szeretné, ha egyszer egy 
jogász elmagyarázná neki ennek a logikáját, mert ő nem érti. Természetesen kapitány úr kolléganői 
csak a jogszabályi előírások szerint végezhetik a dolgukat. Megköszöni kapitány úr és a kollégái 
munkáját, most már a KMB-sek is itt vannak. Az autót amit a KMB-seknek vettek, nagyon szeretné, ha
mindinkább a monori KMB-sek használnák. Amikor ezt megvásárolták az volt a cél, hogy a 
közigazgatási területen lévő kollégák kapjanak olyan eszközt és lehetőséget, hogy abban a 
pillanatban tudjanak mozdulni bármiféle telefonhívás érkezik. 

18



dr. Zsombok László polgármester: Egy beszámoló megtárgyalása és elfogadása akkor jó, ha minél 
több konkrétum szerepel benne. Úgy tudnak egy szervezet beszámolójáról tárgyalni, azt elfogadni, ha 
azt tudják mondani, hogy hajrá, csak így tovább és még jobban vagy feszesebben, vagy 
hatékonyabban dolgozzon, azaz adott szervezet. Akkor előremutató ez a fajta kommunikáció vagy ez 
a fajta együttműködés a két szervezet a rendőrség és az önkormányzat között, ha mindig 
konkrétumokat emelnek ki. Három konkrétumot emel ki. Előremutató volt a kapitányság működésében
és kapitány úr működésében, amelyek mégis csak a személyéhez köthető intézkedések voltak. Az 
egyik a fokozott közterületi jelenléte a rendőröknek. Ez mindenképpen jó, példamutató és előremutató 
volt az elmúlt évben, illetve attól az időszaktól kezdve, amint Zahorecz Sándor úr lett a rendőrkapitány 
Monoron, ami a lakosság szimpátiáját bírta, élvezte. Több rendőr van az utakon összességében, nem 
csak gépkocsiban ülve, hanem gyalogos járőri szolgálatot is több rendőr ad. Kéri kapitány úrtól, hogy 
ezt a gyakorlatot ne szüntessék meg, illetve, ha lehet, akkor még fokozza ezt a közterületi jelenlétet, 
mert azt gondolja, hogy ez az egyik legfontosabb, elrettentőbb, visszatartóbb a potenciális 
bűnelkövetők számára és ad egyfajta biztonságérzetet a lakosságnak is. Üdvözli és örül másodsorban
annak, hogy az ittas vezetők kiszűrésében még nagyobb intenzitással dolgozik a kapitányság, illetve a
rendőrség munkatársai. Sokkal több szondáztatásra kerül sor és sokkal több olyan akcióra, aminek a 
keretében az ittas vezetőket is próbálják kiszűrni az utakról. Ez ugyancsak pozitív és előremutató és 
egy olyan dolog, ami találkozik a lakosság igazságérzetével is és egyértelmű támogatásával is. Az is 
mindenképpen pozitív, hogy kapitány úr tevékenységi ideje alatt tudott felvenni egy új körzeti 
megbízottat, most már két körzeti megbízottja van Monornak, az egyik a Strázsahegyen, a másik 
pedig a telepen teljesít szolgálatot. Akkor, ha arról kapnak információt, hogy amit az önkormányzat 
megvásárolt gépkocsit, elsősorban nekik, problémák vannak, nem mindig tudják használni, annak 
nem annyira örülnek, de nagyon bíznak abban, hogy kapitány úr ezt a kérdéskört rövid időn belül 
rendezni tudja. Ezt a három témát emelte ki, ami úgy gondolja, hogy fontos lenne, ha a jövőben is 
folytatódhatna. Megköszöni kapitány úrnak, illetve a kapitányság dolgozóinak a 2016. évi munkáját. 

Zahorecz Sándor r. alezredes rendőrkapitány: A pozitív visszajelzéseket megköszöni. Azokat a jó 
elképzeléseket, amelyeket megvalósítottak az elmúlt évben, azokat folytatni fogják. A rendőrség egy 
közfeladatot ellátó szervezet, aminek a társadalmi megítélése egyre jobb és egyre fontosabb a 
biztonság, ami az adott település fejlődése szempontjából kiemelkedően fontos és egyre fontosabb. 
Erre felmérések is vannak. Annak érdekében, hogy vállalkozások hogyan települnek le egy 
településen, vagy hogyan vásárolnak lakást, ma már azt is megnézik, hogy a településen milyen a 
biztonság. Ha a biztonság oldaláról hozzá tudnak tenni Monor város fejlődéséhez, akkor mindent meg 
fognak tenni ezután is azokkal az ismert dolgokkal is, amire polgármester úr is utalt. A gépkocsi 
használattal kapcsolatban, amikor vége lett a bizottsági ülésnek, azonnal utána nézett és jelentheti 
azt, hogy néhány hete szervizben volt az osztálynak a járműve és akkor valóban nem minden esetben
a körzeti megbízottak használták, egyébként ő ezelőtt sem, és ezután sem fog olyan utasítást adni, 
hogy a körzeti megbízottaktól elvonják ezt az autót. Ezzel az autóval fognak Monoron szolgálatot 
teljesíteni.  

Csuzi Szabolcs képviselő: Egy dolog nem hangzott el és ebben kéri kapitány úr segítségét. Hozott 
az önkormányzat egy rendeletet a közterületi alkoholfogyasztásról, illetve annak a tiltásáról. Csekély 
forrásuk és erejük van ennek a betartatására. Ebben szeretné kapitány úr segítségét kérni, a 
különösen frekventált helyeken a karhatalom jelenléte sokat lendítene az ügy megoldásában, mert 
valamelyik nap a feleségével sétált az utcán és mikor mondta neki, hogy éppen azon a helyen, ahol 
elmentek tiltva van a közterületen alkoholfogyasztás, azt mondta, hogy nem is tudott róla, miközben 
ott legalább 12 ember éppen alkoholt fogyasztott az utca közepén és akkor ő egy kicsit szégyellte 
magát, hogy ezt nem tudták eddig megoldani. Ebben szeretne segítséget kérni.

Zahorecz Sándor r. alezredes rendőrkapitány: Ezt komolyan veszik, de nem tudja azt garantálni, 
hogy a nap minden időszakában ilyen italmérő hely előtt nem fog valaki alkoholt fogyasztani. 
Feladatként határozat meg a kollégáinak, hogy az ilyen frekventált italmérő helyeket visszatérően 
ellenőrizzék és amennyiben ott a rendelet be nem tartását észlelik, akkor intézkedjenek. Ezt a 
rendeletet a Monoron dolgozó kollégái ismerek, ezt a parancsnoktól számon is kéri. Pont a mai nap 
mondta, hogy szeretné azt tudni, hogy mennyi intézkedést foganatosítottak, mennyire tudnak érvényt 
szerezni ennek a rendeletnek. A nap minden órájában nem tudja garantálni, hogy a kollégái mindig ott 
lesznek, de akár direkt jelzést is tudnak fogadni, akár őt is személyesen fel lehet hívni és akkor fognak
erre intézkedni. 

dr. Zsombok László polgármester: A mai napon egy korábbi napirendi pont keretében tárgyalták a 
közterület-felügyelők beszámolóját. A közterület-felügyelők ugyan csak fel vannak hatalmazva arra, 
hogy érvényt szerezzenek ennek a rendeletnek, ami az idei évben már tiltja a közterületi 
alkoholfogyasztást. A közterület-felügyelői beszámoló tárgyalásakor a szakbizottság ülésén ez fel is 
merült kérdésként és ott tájékoztatást kaptak az önkormányzati foglalkoztatásban lévő közterület-
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felügyelőktől is, hogy igyekeznek érvényt szerezni ennek a jogszabálynak. Erre külön felhívták a 
közterület-felügyelők figyelmét is, hiszen minden jogszabály annyit ér, amennyit sikerül belőle 
betartatniuk. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság határozatának megfelelően a 
Monori Rendőrkapitányság vezetőjének a 2016. évi tevékenységi beszámolóját, amely kapitánysági 
beszámoló, illetve a monori rendőrkapitánysági beszámoló, fogadja el. Aki ezzel egyetért, az igen 
gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

204/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Rendőrkapitányság 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni a 
Monori Rendőrkapitányság eddigi tevékenységét, és további jó munkát 
kíván.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Zahorecz Sándor r. alezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrkapitány

dr. Zsombok László polgármester 16 óra 14 perckor szünetet rendel el.
Az ülés 16 óra 42 perckor folytatódik.

Darázsi Kálmán és Juhász László távozott, így 9 képviselő van jelen az ülésen.

13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton való részvétel
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 
Arról a pályázatról való indulásról van szó, amelyről az önkormányzat a szándékát már kinyilvánította. 
Arra volt szükség, hogy azt a két pályázati célt kidolgoztassák a Városfejlesztő Kft-vel, a két pályázati 
célnak a dokumentációját, amelynek a birtokában tudnak most dönteni arról, hogy melyik pályázatot 
kívánják benyújtani. Az önkormányzat úgy foglalt állást a korábbi testületi ülésen, hogy vagy a Kossuth
Lajos Óvodát szeretné felújítani, mintegy 30 millió Ft összegből, vagy az Ipar utcát szeretné felújítani 
egy közel hasonló összegből. A döntést azért vagylagosan fogalmazták meg, mert mindkét fontos 
fejlesztés közül nem tudták, hogy melyik lesz az, amire adott esetben más forrásból is tudnak 
átcsoportosítani, illetve aminek a megvalósítására más forrást is tudnak találni. Figyelemmel arra, 
hogy az önkormányzat mindösszesen 450 millió Ft-ot kap a kormányzattól a Belügyminisztériumon 
keresztül többek között utak építésére, így az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az Ipar utcának a
felújítását, ennek a keretnek a terhére valósítsa meg az önkormányzat. Így lehetőség nyílik arra, hogy 
a Kossuth Lajos Óvodával pályázzanak a fejlesztésre. Rajki László a Monori Városfejlesztő Kft 
ügyvezetője készítette az előterjesztést. Kéri, hogy néhány szóban egészítse ki az előterjesztést.

Rajki László ügyvezető: Az előterjesztésben látszik, hogy mind a két cél esetében az 
önkormányzatnak 30 millió Ft-ra lehet pályázni maximum. Az út esetében 85 %-os támogatás 
intenzitás, az óvoda esetében 95 %-os támogatás intenzitás lehetséges. Az óvoda esetében ez teljes 
egészében megegyezik a két évvel ezelőtt benyújtott, tavaly végrehajtott Tesz-Vesz Óvoda felújítási 
pályázattal. Ugyan azok a lényegi elemek, egyetlen egy eltérés van azzal kapcsolatosan, abban 
lehetett konyhafelújításra, konyhai eszközök beszerzésére pályázni, most ezt nem engedik ebben a 
pályázatban. Ettől függetlenül bőven van mit csinálni a csoportokban, folyosón, egyéb helyiségekben, 
van bőven eszköz, amit lehetne vásárolni ebből a pályázatból. Az eszközökre 10 %-ot lehet, 
folyamatosan egyeztetnek az óvodavezetővel és felmerült az is, hogy nem feltétlenül csak bútorok 
lennének azok az eszközök, amelyek beszerzésre kerülnének, hanem egyéb olyan eszközök, amit 
enged a pályázat, ami a működéshez szükséges. Ezek elsősorban azok a különböző textíliák, takarók 
a gyerekeknek vagy éppen a csoportszobákban olyan fontos dolog, amelyek már ideje, hogy 
lecserélésre kerüljenek vagy pótlásra kerüljenek. Ez az elem nem változtatja meg a pályázatot, ugyan 
azokkal a paraméterekkel lehet és kell elfogadni, ami a határozati javaslatban benne van. 
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dr. Zsombok László polgármester: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Városfejlesztési és 
Pénzügyi Bizottság határozatát teszi fel szavazásra. Az ismertetettek szerint ez arról szól, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás alapján a 
Monori Kossuth Lajos Óvoda fejlesztésére, felújítására. A fejlesztés helyszíne 2200 Monor, Kossuth 
Lajos utca 37. szám. A pályázat összköltségvetése 31.571.565.- Ft. Az igényelt támogatás összege 
29.930.215.- Ft. A szükséges önrészt a 1.578.580.- Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezete Monor 
Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pályázatok önrész tartaléka, tehát a b.) határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

205/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás alapján a 
Monori Kossuth Óvoda fejlesztésére, felújítására. A fejlesztés helyszíne 
Monor, Kossuth Lajos utca 37. (hrsz.: 5777). A pályázat összköltségvetése 
31.571.565 Ft. Az igényelt támogatás 29.992.985 Ft. A szükséges önrészt, 
az 1.578.580 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka.

Határidő: 2017. május 2.
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

dr. Zsombok László polgármester: Ami nem hangzott még el, a pályázat benyújtásának határideje 
2017. május 2-a. Azért kellett ezt most tárgyalniuk, hogy várhatóan május 2-án, amikor várhatóan 
megnyílik az a felület, amire a pályázatot fel lehet tölteni, akkor már azonnal meg lehessen ezt tenni 
és nagyobb eséllyel nyújtsák be a pályázatot.

16 óra 51 perckor Darázsi Kálmán visszaérkezett, így 10 képviselő van jelen az ülésen.

14.) Városi Sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Az előterjesztés, illetve a napirendnek az előzetes bizottsági 
tárgyalása kapcsán konkrét döntéshozatalra felmerülő igény most nem merül fel, inkább egy 
tájékoztató az, amit Rajki László ügyvezető úr a Városfejlesztő Kft képviseletében kiosztott. Kérdezi 
Rajki László ügyvezető urat, hogy a sportcsarnok építésének jelenlegi állapotáról néhány mondatot 
osszon meg a képviselő-testülettel.

Rajki László ügyvezető: Ahogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elfogadta a határozati 
javaslatot, az a helyes, ami az előterjesztésben van, az adminisztratív hiba. Kéri a tájékoztató 
elfogadását majd a végén, ha lehetséges. A beruházásról vagy a kivitelezésről annyit kell tudni, hogy 
ütemterv szerűen halad a kivitelezés. Ezen a héten kell, hogy elkezdjék a lemezalapnak az 
acélszerelését, ami meg is kezdődött, elég jó ütemben haladnak. Az időjárás kegyes volt hozzájuk az 
elmúlt időszakban, szerencsére nem esett az eső, amikor esett, az meg pont kellett, hogy a betont 
locsolja, ami elkészült, az is segített a tömörödésben. Ütemterv szerint most folyik az acélszerelés, a 
lemezalap elkészítésével együtt erre 4-5 hét áll rendelkezésre. Ennek az időszaknak a végére kell, 
hogy olyan állapotban legyen, hogy fogadóképes legyen a tartópillérek elhelyezésére. A tartópillérek 
lesznek azok a már igen látványos elemei a csarnoknak, amikor ki fog magasodni az épületnek az a 
része. Elképzelhető, hogy amikor a lemezalap betonozása fog zajlani, akkor egy intenzívebb 
teherautó mozgás lesz, hiszen nagy mennyiségű betont kell hozni, viszonylag rövid időn belül azért, 
hogy azokban az ütemekben, ahogy ez meg lesz tervezve, minél gyorsabban bedolgozásra kerüljenek
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és egybe kössön majd a beton. Ennek a szakaszolása is meg fog történni, de egy-egy szakasznak a 
betonozásához is igen nagy mennyiségű betonra lesz szükség, ezért majd a Balassi utcában 
folyamatosan fognak jönni a betonkeverők, illetve a betonpumpák is nyilván dolgozni fognak, ezeknek 
viszont lesz hangja. Ezért úgy, ahogy a képviselő úr kérte, abban az időszakban is nyilván kérni fogják
a lakosság türelmét, akik egyrészt az autókkal kapcsolatban fognak kellemetlen érzést érezni, 
másrészt viszont ennek a jellemező hangja is érezhető lesz. Elképzelhető az, hogy szombatonként is, 
amikor olyan lesz az idő, hogy haladjanak és a munka megkívánja, akkor dolgozik a kivitelező. 
Vasárnap egyelőre nem, erre még nincs szükség, de ha már az idő ilyen kegyes, akkor próbálnak 
minél gyorsabb ütemben haladni és picit előre haladni. A vasbeton előre gyártott elemeknek, illetve az 
acélszerkezetnek, a tetőszerkezetnek a gyártmány tervei elkészültek, amelyek majd legyártásra 
kerülnek. Ezek a statikusokkal, a tervezővel jóváhagyás alatt állnak. Május második felében várható 
egy komoly szerkezetépítés a sportcsarnokkal kapcsolatosan. Közben párhuzamosan zajlik a parkoló 
területének az előkészítése, ott most a földmunkák kezdődnek, a terep letakarítása, illetve a tükröknek
a kiemelése, valamint a külső közműveknek, ami a telkek belső részét illeti, az elsősorban a 
csapadékvíz elvezető rendszernek akár a parkolókban, akár az épületből kerül kiépítésre, illetve 
azoknak az olajfogóknak a letelepítése, amely a parkoló két oldalán szűrni fogja a csordalék vizet és 
annak a szennyeződését. Volt már szó korábban róla, hogy a külső közművekkel is foglalkozni kell. A 
Fővárosi Katasztrófavédelemhez benyújtásra kerültek a külső közműtervekből az, ami 
engedélyköteles, ez a csapadékvíz, illetve a vízhálózat kiépítése a hatóságnál vannak. Onnan a 
felszólítás megérkezett, hogy a hatósági díjat fizessék be, ez a mai napon megtörtént és innentől 
kezdve nekik maximum 30 napjuk van arra, hogy valamiféle határozatot hozzanak, illetve kiadják a 
vízjogi létesítési engedélyt. Amikor ezek meglesznek, onnantól kezdve viszont már el kell kezdeni a 
külső közművekkel is foglalkozni. 

dr. Zsombok László polgármester: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolja, hogy a 
Képviselő-testület a sportcsarnok építésével kapcsolatot tájékoztatót az írásos előterjesztésnek, illetve
a szóbeli kiegészítésnek megfelelően fogadja el. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával 
jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

206/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Városi Sportcsarnok 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

17 óra 2 perckor Juhász László visszaérkezett, így 11 képviselő van jelen az ülésen.

15.) Helyi buszjárat felülvizsgálata
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Monor Város Önkormányzata 2016. májusában indította ismét 
útjára a helyi járatot, amikor szerződést kötött a Volánbusz Zrt-vel, aki érvényes pályázatot nyújtott be 
a helyi buszközlekedésre vonatkozóan. Abban a szerződésben is már, és azt megelőzően a pályázati 
feltételek között is szerepeltették azt, hogy a Volánbusz Zrt időről időre be kell, hogy számoljon a helyi 
járat működtetésének a tapasztalatairól. Ennek ő havi szinten is eleget tesz, hiszen minden hónapban 
egy beszámolót küld meg az önkormányzatnak, amiben a helyi járat működtetésével kapcsolatos 
legfontosabb információkat, adatokat osztja meg a hivatallal. Így a teljes megtett járattávolságot, a 
havi utaslétszámot és nem utolsó sorban azt a támogatási igényt megjelöli, amivel az önkormányzat ki
kell, hogy egészítse a bevételekkel nem fedezett költségeit a busztársaságnak. Az is ismert, hogy a 
Volánbusz Zrt úgy vállalta ennek a szolgáltatásnak a működtetését, hogy jogszabályok alapján 
mindösszesen 5 %-os nyereséget realizálhat ezen a szolgáltatáson, ennél többet nem. Ez azt jelenti 
azt, ami a Volánbusz Zrt-nek az összes bevétele, amely a szolgáltatáson képződik, és amely jelenti 
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értelemszerűen egyfelől a jegy és bérletbevételt, jelenti a kiegészítő állami támogatást, amelyet a 
kedvezményes jeggyel és bérlettel utazók után tud igénybe venni az ágazati minisztériumtól és jelenti 
értelemszerűen a kiegészítő önkormányzati támogatást. Ha ezen bevételek több mint 5 %-kal haladják
meg a szolgáltatáson elkönyvelt költségeit, akkor az 5 % feletti részt az önkormányzatnak vissza kell 
utalnia. A gazdasági év lezárásával, december 31.-ével készítette el a Volánbusz Zrt, azt a kimutatást, 
amely alapján pénzügyileg is el kell, hogy számoljon az önkormányzat felé. Ez alapján az látszik, hogy
a Volánbusz Zrt-nek még némi visszatérítési kötelezettsége is keletkezett, tehát több mint 1.300.000.- 
Ft-ot vissza kell az önkormányzatnak utalnia, hiszen ennyivel több bevétele keletkezett ezen a 
szolgáltatáson. Az 5 % nyereségen felül tudta ezt az összeget még realizálni. Nem csak pénzügyileg 
számolnak el a május és december közötti időszakkal a Volánbusz Zrt-vel, hanem ez szakmai 
beszámoló is egyben. A járat üzemeltetésének a tapasztalatait is megosztja velük a Volánbusz Zrt. Az 
látszik, hogy 2016. május és decembere között az össz utaslétszám, mintegy 8.000 fő volt. Havonta 
átlagosan több mint 1.600 ember utazott a helyi járaton. A helyi járat igénybevétele nem egyforma a 
különböző évszakokban illetve az egyes hónapokban. A szolgáltatás beindítását követően a nyári 
időszakban valószínűleg azért, mert új volt a szolgáltatás, másrészt azért, mert jó volt az idő először 
1.000, 1.200 utas volt, majd ez fokozatosan felment erre az 1.600 körüli utaslétszámra és a téli 
hónapokban már 2.000 körül volt a jegyet, bérletet váltó utasok száma. Épp a mai nap kapták meg a 
legfrissebb beszámolót, ami már nem erről az időszakról szól, hanem ez a márciusi tevékenységi 
beszámolója volt a Volánbusz Zrt-nek. Ebből az látszik, hogy márciusban is 2.000 fő fölött volt az 
utaslétszám. Ezt az utaslétszámot az itt közlekedő busz befogadóképességére is tekintettel, idővel 
lehetne emelni és javítani. Az önkormányzatnak az lehet a célja, hogy azzal, hogy minél jobban 
hozzáigazítja ezt a szolgáltatást az utasok valós igényeihez, úgy, ha már működteti, akkor célszerű 
lenne, ha ezt minél többen igénybe vennék. Az a feladatuk a Volánbusz Zrt javaslatait is meghallgatva,
hogy módosítsanak a szerződésen, a helyi járat működtetésének a feltételein és úgy módosítsanak, 
hogy az jobban kövesse a lakosoknak az igényeit és ennek folyományaként, reményeik szerint még 
többen vehessék igénybe ezt a szolgáltatást. Két dologhoz tudnak hozzányúlni. Egyrészről módosítani
tudnak a járat útvonalon, hiszen erre a szerződés lehetőséget biztosít, akár növelve, akár csökkentve 
a megtett járathosszt, vagy kilométert. Másrészről a menetrendhez is hozzá lehet nyúlni és azt is lehet
még jobban a valós utas igényekhez igazítani. Kaptak évközben igényeket a lakosság részéről, hogy 
hogyan lehetne átalakítani a szolgáltatást, a Volánbusz Zrt is kap értelemszerűen, a sofőröktől is 
tudnak tájékozódni, hogy hogyan érdemes átalakítani a szolgáltatást. A felmérés eredményeképpen 
most kaptak a Volánbusz Zrt-től egy javaslatot, amely végül is három verziót tartalmaz a szolgáltatás 
átalakítására. Mind a három verzióban közös az, hogy a Mátra, Kossuth Lajos utca sarkán a 
keverőtelep helyett a vasútállomáson lenne a helyi járat végállomása. Innen indulnának, illetve ide 
érnének vissza a helyi járatok. Így jobban hozzá lehet igazítani a vasúti menetrendhez a helyi járatot. 
Közös az is mindhárom verzióban, hogy a menetrendet úgy változtatnák meg, hogy a nagyobb 
utaslétszámot vonzó zónázó vonatokhoz lenne hozzáigazítva a vasútállomásra érkezés időpontja. A 
módosítási javaslat a járatútvonalra vonatkozó módosítást is tartalmaz. Az egyik verzióban a 
körjáratok a Pilisi út felől, a Kistói útra érkezve nem fordulnának be rögtön és mennének tovább a 
Kistói aluljárón át a telep irányában, hanem bemennének a Móricz Zsigmond útra, a vasútállomásra, 
ott letennék az utasokat, majd az utasok felvételével folytatnák az útjukat kifelé a Móricz Zsigmond út 
felé újra a Kistói útra, jobbra kis ívben kanyarodva. Egy nyolcast írna le ez a körjárat. Ez is egy 
többször megfogalmazott lakossági igény volt, hogy túl nagy kört megy a helyi járat, valamilyen módon
le kellene úgy rövidíteni, hogy aki a telepről vagy akár a főszögről akar a vasútállomásra utazni, annak
ne kelljen a teljes járat útvonalat körbe zötyögnie, hanem már az elején le tudjon szállni a központnál 
vagy a vasútállomáson. Ezt biztosítanák, hiszen mind a telepről, mind a városnak a főszögi, mind a 
Strázsahegyi irányából sokkal gyorsabban elérné a helyi járat a vasútállomást. Van egy olyan verzió, 
ami egy teljes nyolcast tenne, azonban a meglévő megállók áthelyezésével is kellene, hogy járjon. 
Van egy olyan verzió, ami két kisebb körjárat működtetésével számol. Ennek viszont az anyagi 
vonzata lenne olyan, ami biztos, hogy nem indokolja a jelenlegi utasforgalmat. Ettől nem várhatnának 
önmagában akkora utasforgalom növekedést, hogy az megérné ezt a többletáldozatot. Képviselő-
társai írásban kapták meg az előterjesztést, amiben szerepelnek a Volánbusz Zrt javaslatai. 

Sinkovicz László képviselő: Az elmúlt időszakban a nyugdíjas klubok felhatalmazása alapján 
megkeresték őt azzal a kéréssel, hogy tolmácsolja az önkormányzat felé azt a kérést, hogy vizsgálja 
meg annak a lehetőségét, hogy milyen módon lehetne kialakítani vagy nem Monor, illetve a Bajcsy 
kórház között egy közvetlen buszjáratot. Miután a fekvőbeteg ellátás jelentős része a Bajcsy 
kórházban van, gondolja, hogy ez indokolta ezt a kérést. A Volánbusz Zrt-vel mostanában pontosítás 
tárgyalások vannak, esetleg megnézhetnék annak a lehetőségét, hogy egyáltalán van-e erre mód és 
lehetőség. Illetve, biztos, hogy van mód, de feltételezi, hogy anyagi vonzata van. Mindenki arra 
hivatkozik, hogy annak idején Kistarcsára járt a busz, most miért nem jár? A maga részéről nem tudja, 
hogy mi lenne a racionális megoldás, azt kéri, hogy foglalkozzanak vele.
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dr. Zsombok László polgármester: A Volánbusz Zrt-vel való egyeztetés során ezt a témát is fel fogja
vetni. A Skandináv országokban van arra példa és erről van információja, hogy az egészségügyi ellátó
rendszer része az, hogy a különböző terápiára vagy beavatkozásra, fekvőbeteg ellátásra berendelt 
betegeknek személy szerint biztosítják a tömegközlekedést. Ott a kórházaknak van egy olyan 
szolgáltatásuk, hogy amikor időpontot adnak a különböző betegeknek beavatkozásokra vagy 
műtétekre, akkor egy járat, amit a kórház működtet, felveszi azokat a betegeket, akiket nem indokolt 
vagy nem kell, hogy mentővel szállítsanak a kórházba. Nyilván ez egy nagyon kényelmes, praktikus 
megoldás. Itt még sajnos nem tartanak itt. A Volánbusz Zrt illetékeseivel erről is fognak egyeztetni 
majd. 

Barna Attila képviselő: A Bajcsy kórházzal kapcsolatban kisebb méretű buszok járatával két körkörös
járat esetében esetleg történt-e vizsgálat? Gazdasági szempontból ez olcsóbb járat lenne. Az első 
alternatívás megoldást jónak tartja, akár ezt a jövőben olcsóbb, gazdaságosabb járatok beszerzésével
is a Volánbusz Zrt-nek. 

dr. Zsombok László polgármester: Az előterjesztésben szerepel, most a Volánbusz Zrt. járatával 
kapcsolatban a jelenleg érvényes szerződéses díjjal számolva ez a szolgáltatás az önkormányzatnak 
majdnem 20 millió Ft-ba kerül éves szinten. Az előbb említett alternatíva szerint egy nyolcast leírva 
közlekedtetik ezt a járatot a Volánbusz Zrt-vel, akkor 21.680.000.- Ft-os áron tehetik ezt meg, a 
Volánbusz Zrt ennyiért vállalja éves szinten. A két kisebb körjárat működtetését viszont 27.064.000.- 
Ft-ért. Ez a díj, független attól, hogy mekkora buszokat közlekedtet itt a Volán Zrt. A két kisebb busz 
közlekedtetési költsége arányaiban nem sokkal kisebb, mint adott esetben két meglévő nagy buszé. A 
Volánbusz Zrt azért ezt a nagy buszt üzemelteti, mert ilyenje van. Ha ennek a helyi járatnak a kedvéért
be kell, hogy szerezzen egy kis buszt, az több tízmillió forintos többletköltséget jelent a számára. 
Akkor ki lehetne számolni, hogy ez mikor térül meg neki, ha éves szinten az önkormányzattól 
nagyjából 20 millió Ft-os támogatást kap ennek a szolgáltatásnak a működtetésére. A többletköltséget 
a két kisebb körjárat működtetésére, elsősorban a bér és a járulékok azok, amik megemelik annak a 
szolgáltatásnak a díját, hiszen akkor már nem egy, hanem egyszerre legalább két sofőrt kell 
hadrendbe állítani. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszi fel szavazásra. 
Az ismertetettek közül a bizottság a Volánbusz Zrt javaslatai közül az egyes alternatíva szerint 
javasolja módosítani a helyi járat útvonalát, illetve menetrendjét azzal, hogy a járat végállomása a 
monori vasútállomásnál legyen. A bizottság elvi éllel javasolja azt is, hogy a Volánbusz Zrt-t kérjék fel 
arra, hogy egy kisebb, akár 20 személyes autóbusz beszerzésével biztosítsa ugyan ezt a 
szolgáltatást. Ez előny lenne a városnak, egy kis, korszerű busz keveset fogyaszt, kevésbé szennyezi 
a környezetet, az utakon is jobban elfér és azon a járatútvonalon, ahol a helyi járat közlekedik 
valószínűleg még gyorsabban is körbe tudna érni. Attól tart, hogy erre azért nem lesz túl nagy 
fogadókészség a Volánbusz Zrt-nél, mert ez nagyon jelentős befektetést igényelne. Aki a határozatot 
elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

207/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ 
javaslatai közül az 1. alternatíva szerint módosítja a helyi buszjárat útvonalát
azzal, hogy a járat végállomása a monori vasútállomásnál legyen.

Továbbá felkérik a VOLÁNBUSZ-t két 20 személyes busz beszerzésére és 
forgalomba állítására a helyi tömegközlekedés ellátásában.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető

17 óra 16 perckor Leé Richárd távozott, így 10 képviselő van jelen az ülésen.

16. Petőfi u. 34. sz. alatti ingatlan (KLIK) tervmódosításai
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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dr. Zsombok László polgármester: Az előterjesztést a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta. A tervezést tartalmazó szerződés módosítására azért van szükség, mert a vállalkozó, aki 
generál tervezőként elnyerte a felújítási terveknek az elkészítését, kezdeményezte azt, hogy a 
határidőben módosítsák a szerződést. Erre azért is szükség van, mert az önkormányzat menet 
közben több, a tervezést is érintő tervezési programot módosító határozatot, döntést fogadott el. 
Legutóbb arról döntöttek, hogy az önkormányzat egy további ingatlant megvásárol és ezzel a 
szomszédos ingatlannal bővíti a tervezési területet. Értelemszerűen ezt most kell a tervezőknek 
figyelembe venni és most kell a tervekbe beépíteni. Ezen kívül azért is szükséges a tervezési 
szerződés módosítása, mivel az eredetileg megkötöttek szerinti tervezési tartalom csökkenne, 
figyelemmel arra, hogy a park és tájépítészeti feladatokat vállaló tervező alvállalkozó nem vállalja a 
munka további folytatását. Azt kéri, hogy vele a tervek jelenlegi állapotában számoljanak el. Ő 
megkapta a tervezői díjának azt az arányos részét, ami az eddig elvégzett munkák után neki jár. Azt 
szeretné, ha egy másik tervező kerülne erre a munkára bevonásra. Így a tervezési díj nettó 600.000.- 
Ft-tal csökken, a határidő pedig 2017. május 10.-ére változna. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszi fel szavazásra. Aki egyetért a 
szerződés módosításával az említett két ponton, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

208/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Petőfi u. 34. sz. alatti ingatlan tervezését végző Perfect Project Kft.-vel kötött
szerződés módosul, a tartalom csökken, mivel a Kft. nem vállalja a 
tájépítészeti szakági kiviteli dokumentáció elkészítését, ezáltal a szerződés 
díja nettó 650.000,- Ft-tal csökken, a határidő pedig 2017. május 10-ére 
változik.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rozsnyay Zoltán ügyintéző

dr. Zsombok László polgármester: Mivel az egyik tervező kiszáll a tervezési folyamatból, maradt 
egy olyan tervezési feladat, amelynek jelenleg, ha csak nem kötnek új szerződést, nincs gazdája. Az 
önkormányzat a korábbi határozat szerint megbízta a Vakondok 97 Kft-t a közmű és út terveknek az 
elkészítésével. Ez a cég jelezte, hogy ezen tervezési feladat keretében többletszolgáltatás, vagy 
többletdíj ellenében hajlandó a kimaradó és a tervekből még hiányzó kert és tájépítészeti terveket 
elkészíteni. Ennek a díjára is javaslatot tett, mind összesen 1.130.000.- Ft-tal kellene megnövelni az ő 
eredeti tervezői díját ahhoz, hogy valamennyi a tervezési programból még hiányzó tervezési feladatot 
az önkormányzat a szerződéssel is lefedjen, illetve lekössön. Így akkor 7.800.000.- Ft-ra módosulna a 
Vakondok 97 Kft össz tervezési díja. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a Vakondok 97. Kft 
tervezési díjának kiegészítéséről és arról, hogy ezzel a vállalkozói ár nettó 7.800.000.- Ft-ra módosul. 
Ennek az 1.130.000.- Ft többletforrás fedezete a működési céltartalék legyen. Aki ezzel egyetért, az 
igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

209/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Petőfi Sándor utca Dózsa Gy. utca és Széchenyi utca közötti szakaszának 
felújítását tervező Vakondok ’97 Kft.-vel kötött szerződés tartalma kiegészül 
a kibővített terület tájépítészeti szakági tervdokumentációjának 
elkészítésével, és emiatt a vállalkozói ár nettó 7.800.000,- Ft összegre 
módosul.
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A projekt költsége a jelen KT határozatban, illetve a 208/2017. (IV. 13.) KT 
határozatban leírt változások miatt nettó 1.130.000,- Ft-tal nő, melynek 
forrása a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

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

17 óra 21 perckor Leé Richárd visszaérkezett, így 11 képviselő van jelen az ülésen.

17. Beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A napirendi pont keretében a beérkezett ingatlanpályázatokról 
kell a képviselő-testületnek döntenie. Az önkormányzat más eladó, önkormányzati ingatlanokkal együtt
pályáztatta a Nyitrai utcában található 5150/85 hrsz.-on nyilvántartott építési telkét. Az ingatlanra két 
érvényes pályázat is beérkezett. A képviselő-testület éppen a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata kapcsán mondta ki azt a szándékát, hogy ezt az ingatlant is érintően módosítani akarja 
annak a telekcsoportnak a szabályozási tervét. Erre azért lenne szükség a főépítész úr és a 
Völgyzugoly műhely által is alátámasztva, mert a környező ingatlanokban egy intenzívebb, magasabb 
beépítés volt már korábban is lehetséges. Ennek megfelelően többlakásos társasházzal épültek be. A 
településkép védelme és fenntartása azt indokolja, hogy a sportcsarnokhoz közel álló telken a 
szomszéd telkekkel összhangban ne egylakásos családi házak épüljenek. A Városfejlesztési és 
Pénzügyi Bizottság, aki ezt az előterjesztést tárgyalta, arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület a 
pályázatot nyilvánítsa érvénytelennek. Addig ne pályáztassa ezt az ingatlanát, amíg a szabályozási 
terv a kívánt módon hatályba nem lép ezen ingatlan vonatkozásában is. Aki egyetért azzal, hogy 
vonják vissza a Nyitrai utca 5150/85 hrsz.-on nyilvántartott építési telekingatlanra kiírt pályázatot, az 
igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

210/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Monor, 
Nyitrai utca 5150/85 hrsz. alatt nyilvántartott építési telek ingatlanra kiírt 
pályázatát, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

18. Javaslat kézi GPS készülék beszerzésére
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A műszaki iroda tett előzetesen javaslatot arra, hogy az 
önkormányzat szerezzen be egy olyan eszközt, amellyel könnyebben meghatározhatóbbak lehetnek a
közterület határok, illetve adott esetben a magáningatlanok határai. Ez az a GPS alapon működő 
eszköz, amit a földmérők is használnak a munkájukban. Egy ajánlat érkezett erre, ez azonban olyan 
magas, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ennyiért nem javasolja ennek a konkrét 
eszköznek a beszerzését. A bizottság azt is javasolja, hogy a MŰVÁK Iroda felkérésével nézzék meg 
azt, hogy adott esetben van-e a piacon olcsó, de megfelelő műszaki színvonalon készülék. Aki 
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egyetért azzal, hogy ezt az eszközt ennyiért ne vásárolja meg a képviselő-testület, de nézzék meg, 
hogy kapható-e más hasonló eszköz, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

211/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, nem 
vásárolja meg az előterjesztésben szereplő GPS készülékek egyikét sem. 
Felkéri a MŰVÁK Irodát, mérjék fel, van-e a piacon olcsóbb, ám műszakilag 
megfelelő készülék.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

19.) Járdaépítéssel kapcsolatos kérdések a Képviselő-testület javaslatával kiegészítve
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Az önkormányzat most már harmadik éve tárgyal a járdaépítési 
programról. 2015-ben és 2016-ban 20-20 millió Ft-ot tudtak új járda építésére vagy régi járdák 
felújítására fordítani. Az önkormányzat akkor, amikor a költségvetését összeállította, kinyilvánította azt 
a szándékát, hogy 2016-ban is szeretné ezt a járdaprogramot folytatni, 2016-ban is 20 millió Ft-ot 
biztosított költségvetésében újabb járdaszakaszok megépítésére. Minden ilyen programnak az alapja 
az, hogy készüljön egy alapos, lehetőség szerint pontos, minél teljeskörűbb lista arra vonatkozóan, 
hogy mely járdaszakaszok azok, amelyek leginkább felújításra szorulnak a városban. Ez a felmérés 
megtörtént. A felmérésnek az egyik forrásai azok a lakossági igények, jelentések, amelyek a 
felhívásukra beérkeztek. Képviselőtársai az előterjesztés mellékleteként azt a listát találhatják meg, 
amelyben egyfelől a lakossági igények érkeztek be a járdaprogram folytatására. Míg ennek a listának 
a másik fele azokat a járdaszakaszokat tartalmazza, amelyeket vagy a műszaki iroda tartott fontosnak 
vagy szükségesnek, vagy korábban a képviselő-testület nyilvánította ki azt a szándékát, hogy 
szeretné felújítani. Az önkormányzat korábbi határozatában már kinyilvánította azt, hogy az idei évben
nem egy-egy telek előtti járdaszakaszokat kíván felújítani, hanem lehetőség szerint minél hosszabb, 
minél egybefüggőbb járdaszakaszokat. Ennek értelemében pedig azt irányozták elő, hogy az Ady 
Endre út páratlan oldalán a vasúti átjárótól a 4-es út irányában, a telepi szakaszon történjen meg a 
járdák felújítása, minél hosszabb szakaszon ott, ahol ez indokolt. Valamint a Kistói útnak a teljes 
szakaszán. Ezen kívül ő javaslatot tett a bizottsági ülésen, hogy a Nemzetőr utca Liliom utca és a 
Kossuth Lajos utca közötti szakaszán is kívánatos lenne, szinte a teljes szakasz felújítása és új járda 
megépítése. Azt javasolja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, hogy akkor, amikor az 
önkormányzat rangsorolja a beérkezett árajánlatok alapján, hogy mely járdákat szeretné elsősorban 
az idei évben megépíteni, akkor ezek a járdaszakaszok élvezzenek elsőbbséget. A rangsorolás úgy és
akkor történhet meg, ha beérkeznek az árajánlatok, hiszen akkor a fajlagos m2 árak tükrében vagy 
annak függvényében kiszámolhatják, hogy hány m2 járda megépítésére van lehetőségük az erre 
biztosított mindösszesen 20 millió Ft-os keretből. 

Csúzi Szabolcs képviselő: Azt kéri, hogyha a MŰVÁK Iroda elvégzi a felmérést a Nemzetőr utca 
tekintetében, akkor a Nemzetőr iskola előtti parkoló szakasznál legalább egy felmérést végezzenek, 
hogy mekkora felületről van szó, illetve egy ötletet találjanak ki arra, hogy miből lehetne azt jól 
megvalósítani, mert nem biztos, hogy a beton lenne a legmegfelelőbb. Ha nem is most a járdaépítésre
szánt összegből végzik el ennek a megépítését, de nézzék meg, hogy miből lehetne, mert ott kaotikus
állapotok vannak, különösen akkor, ha eső van. 

dr. Zsombok László polgármester: Valóban ezzel a közterületi szakasszal kapcsolatban, ami 
önkormányzati közúton, közterületen található, így a kezelője az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban a 
Nemzetőr Általános Iskola vezetőjével is egyeztetett. Egyelőre arra van lehetőségük, ha a Nemzetőr 
utca járdaszakaszát felmérik, akkor a járda és az út közötti szakasznak a felmérése is megtörténjen. 
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Szavazásra bocsátja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Aki ezzel egyetért,
az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

212/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Kistói út, Ady út és a Nemzetőr utca Kossuth Lajos utca és Liliom utca közé 
eső szakaszának járdáit újíttatja fel. A többi járdaszakaszról azt követően 
döntenek, amikor már ismerik az előbb felsorolt járdák felújítási költségét.

A Képviselő-testület felkéri a MŰVÁ Irodát a műszaki előírások betartásának 
fokozott ellenőrzésére, megkövetelésére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

dr. Zsombok László polgármester: Képviselőtársai egy ajánlati felhívás tervezetet is megkaptak, 
amely helyben került kiosztásra. Ez az ajánlati felhívás tervezet nem tartalmazza az ajánlat kérésre 
felhívandó vállalkozók listáját. Ebben a pályázatok bontásának, elbírálásának a határidejeként május 
13.-a szerepel. Arra is figyelemmel, hogy május 11.-én lesz a következő rendes testületi ülés, ez az 
időpont semmiképpen nem szerencsés. Akkor vagy előtte, vagy utána érdemes a beadási határidőt 
meghatározni. Arra is szükség van ahhoz, hogy ezzel elindítsa az önkormányzat a járdaépítésnek a 
pályáztatását, hogy az önkormányzat meghatározza azon vállalkozások körét, amelyeket 
ajánlattételre hív fel. Ebben az esetben is majd a fajlagos m2 ár fog nagy valószínűséggel dönteni, 
hiszen a járdaszakaszok meghatározásra kerültek azzal, hogy az önkormányzat nyilvánvalóan nem 
tud valamennyi járdaszakasz felújítására kötelezettséget vállalni, hiszen bruttó 20 millió Ft-ig van erre 
a költségvetésben lehetőség. Ezen információk már elegendők ahhoz, hogy magát az ajánlattételi 
felhívást elfogadják. Illetve, ha javaslat születik arra, hogy milyen körben kérjenek árajánlatot, akkor 
magát a pályáztatást elindítsák, akkor a májusi rendes testületi ülésen már egyben tudnak dönteni a 
pályázó, tehát a kivitelező kiválasztásáról, illetve a megépítendő járdaszakaszok kiválasztásáról. Kéri 
a képviselő-testületet, hogy a kiosztott ajánlattételi felhívást fogadják el. A pályázatok benyújtásának 
határidejét május 9.-én 12.00 órában határozzák meg, a pályázatra felhívandó vállalkozások körét 
valamennyi olyan monori vállalkozásban határozzák meg, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik, 
illetve azoktól, amelyektől az önkormányzat az elmúlt időben korábban is árajánlatot kért. Várhatóan 
egy megfelelő verseny mellett, megfelelő kivitelezőt tudnak majd kiválasztani, már csak azért is, mert 
más volt az a vállalkozó, aki 2015-ben a legjobb árajánlatot adta és más volt az a vállalkozó, akivel 
2016-ban kötött szerződést az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával 
jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

213/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor belterületén lévő hibás 
járdaszakaszok javítási munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánlati felhívást. 
A felhívandók körét úgy határozza meg a Képviselő-testület, hogy abba 
valamennyi olyan monori vállalkozás beletartozik, akik végeztek már ilyen 
feladatot a városban. Az ajánlatok leadásának határideje 2017. május 9. 12 
óra.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
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Herner István ügyintéző

20.) Útépítés kérdései- földutak útstabilizációja
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Az előterjesztés két árajánlatot tartalmaz. Az ajánlatok két 
útszakasznak a felújítására szólnak, amelyekkel az önkormányzat eddig nem tudott foglalkozni. A 
Lehel köz és a Vasadi közről van szó. Azért vannak az utolsó földutak között, mert a Pest Megyei 
Közútkezelővel nem sikerült megegyezni arról, hogy stabilizálhatók ezek az utak úgy, hogy ezekről a 
fel és lehajtás balesetveszélyt ne jelentsen. Szükség van arra, hogy egy olyan műszaki megoldás 
szülessen, amellyel biztosíthatók a közútkezelőnek a szempontjai vagy érdekei. Biztosítható az, hogy 
nem eredményez ennek a két kis köznek a felújítása balesetveszélyes helyzeteket, de mégis csak egy
kulturáltabb közlekedés válik rajtuk szükségessé. Kaptak a Sintár Bt-től egy árajánlatot ezen utaknak 
a stabilizálására. Azt szeretné, ha ennek a napirendi pontnak a keretében erről tudnának tárgyalni és 
dönteni. A Sintár Bt volt az, aki a 2016. október 13.-án megtartott ülésen elnyerte a jogot arra, hogy a 
külterületi utak, útszakaszok, földutak stabilizálási munkáit elvégezze nettó 15 millió Ft-os értékhatárig.
A cég a napokban fejezte be ezt a munkát, egy új technológiával sikerült ezeket az utakat stabilizálnia.
A cég vezetője további műszaki megoldásokat is javasolt, amellyel még tartósabb utakat tudna 
létrehozni. Ehhez a technológiához, ami abból áll, hogy egy olasz gyártmányú aprító, kőzúzó 
berendezéssel egy homogén egységes útfelületet hoz létre, ebbe még cementet keverne. A másik, 
hogy a cementen túl a felület lezárását is elvégezné valamilyen aszfalt kiszórásával. A két útszakaszra
vonatkozóan előzetes ajánlatot tett a Sintár Bt-nek a képviselője, az ilyen technológiával való 
felújítására. Az önkormányzatnak ebben kellene állást foglalnia. Pályáztatás nem történt, hiszen ez 
egy monori vállalkozótól jövő pályázat. Ahhoz, hogy szabályosan folytassák le az eljárást a két említett
útszakasz megépítéséről, ahhoz arra van szükség, hogy legalább három ajánlattevőtől erre a műszaki
megoldásra vonatkozóan kérjenek be ajánlatokat. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság azt 
javasolja, hogy hatalmazza fel a polgármestert a képviselő-testület, illetve a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a Vasad-köz, illetve a Lehel-köz úttestének és területének a rendezésére feltételes beszerzés 
lefolytatásával kérjen be legalább három árajánlatot. 

Barna Attila képviselő: A Sintár Bt mindkét esetben a Vasadi-közre tett árajánlatot, szerinte itt valami 
elírás lehet.

dr. Zsombok László polgármester: Új ajánlatokat kér az önkormányzat, ezt az elírást ki tudják 
küszöbölni, mert az új ajánlatokban már pontosan kell a vállalkozónak megjelölni mind az útszakaszt, 
mind pedig azt a technológiát, amivel ezt fel akarja újítani.

Sinkovicz László képviselő: Helyszíni kiosztásra került a fent említett Bt-től egy másik árajánlat. 
Megkérdezi, hogy ez is a napirend része? Itt a Szélső útról is szó esik. Javasolja, hogy ezt a 
megbeszélést folytassák le az utat elkészítő Sintár Bt-vel. Alpolgármester úrral beszélték testületi ülés 
előtt és eddig nem bátorkodott előállni azzal, hogy az állami gyáli 1-est, nem is tudja mi a pontos neve,
elnézést kér a cégtől. Amikor megadatott a munka, örömmel látták, hogy ott vannak, az illető kolléga, 
aki alkalmazásában áll a cégnek, nekiugrott a kivitelezőnek, hogy mit képzel ő, kik maguk és mit 
akarnak itt. Sintár úr emberei illő tisztelettel és csendességgel jelezték, hogy az önkormányzat 
megbízásából tevékenykednek itt. Erre az ember riasztotta az összes ott lévő méltóságát GPS-szel, 
mert nekik van. Azok kijöttek és azt mondták, hogy az utat meg lehet építeni, mert nem esik bele az 
állam a csatorna védőövezetébe. Tegnap ugyan ez a csapat megérkezett, mert a padkázás még 
elmaradt és akkor közölték velük, hogy a padkát már nem csinálhatják meg, mert az már az államé. 
Felhívja az önkormányzat figyelmét arra, hogy ha és amennyiben ez az állam bácsis cég kiad nekik 
egy tulajdonosi hozzájárulást, hogy mégis csak az állami földön padkázhatnak, nagyon szépen kéri, 
hogy naponta hívogassák. Tudniillik, erről a cégről azt kel tudni, hogy az a hídszakasz rész, ami tavaly
nyáron beszakadt egy hónappal ezelőtt készült el. Nem ismer ott senkit, csak a csatorna őrt, aki 
ebben az esetben csak elszenvedője nem okozója a történteknek. Egy igazi, szószerinti vízfej az a 
cég. A közmunkásnak a gyáli 1-esen kézi sarlóval kell sarlóznia. 

dr. Zsombok László polgármester: Javasolja, hogy először döntsenek a két említett útszakasz 
feltételes beszerzési eljárásának a lefolytatásáról az ismertetett műszaki tartalom mellett. Aki egyetért 
a 108/2017-es Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozati javaslatával, az igen gomb 
megnyomásával jelezze.

29



Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

214/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Vasad köz, Lehel köz 
úttestének és területének rendezésére kérjen be 3 árajánlatot feltételes 
beszerzés kikötésével, azaz a munkát csak akkor rendelik meg, ha a 
Belügyminisztériumi támogatásról szóló szerződés aláírásra kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

dr. Zsombok László polgármester: Most következik a Péteri út baloldaláról nyíló Szélső 
útszakasz aszfaltozására vonatkozó előterjesztés, illetve határozati javaslat. Itt a munkák 
elvégzése után, amit a Sintár Bt készített el vált világossá, hogy a padkázásra is szükség lenne 
és valóban itt állt elő az a helyzet, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai 
jelezték, hogy ez az ő területüket az ő csatornájuknak a védőtávolságát is érinti ez a munka. A 
Sintár Bt egy ajánlatot adott, amely 400.000.- Ft alatti ajánlat, ilyen módon még pályáztatási 
kötelezettség nélkül is elfogadható, viszont arra figyelemmel, hogy a KDVI-vel mindenképpen 
egyeztetni szükséges, hogy hogyan és mennyiben érinti ez a munka a csatornának a 
védőtávolságát, illetve, hogy hozzá kell-e, hogy járuljanak ehhez a padkázási munkához. Azt 
javasolja, hogy az ajánlat elfogadása mellett a tényleges munkát akkor rendelje meg az 
önkormányzat a vállalkozótól, ha a KDVI-től a szükséges engedélyeket, hozzájárulást az 
önkormányzat megkapja. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

215/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri út bal oldaláról
nyíló szélső út padkázására a Sintár Bt. (2200 Monor, Katona J. u. 16.) 
bruttó 325.120,- Ft összegű ajánlatát elfogadja. Fedezet a működési 
céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

21.) Utcanévtáblák
Előadó: Balogh Péter képviselő
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Az önkormányzat még a 2016. év folyamán döntött arról, hogy a 
városban felmért, hiányzó utcanév táblákat pótolni kívánja. Az egyértelmű feladata és kötelezettsége 
is az önkormányzatnak, hogy a közterületek nevét jól látható helyen megjelenítse, ez praktikusan az 
utcanév táblák kihelyezésével történik, ami kötelezően önkormányzati feladat. Szemben a házszámok 
kihelyezésével, ami az ingatlan-tulajdonosoknak a feladata és kötelezettsége és jellemző módon a 
használatbavételi engedélyeknek a kiadásával egyidejűleg kapják meg az ingatlantulajdonosok a 
házszámot és azt a kötelezettséget, hogy a megkapott házszámot az ingatlanon feltűntessék. A 
közterületek neveinek a megjelölése az utcanév táblák kihelyezése viszont vitathatatlanul 
önkormányzati feladat. Városszerte több helyen hiányoznak az utcanév táblák. Időről időre nem csak 
a lakosság, hanem a közszolgáltatók, a tűzoltók, a mentők részéről is kaphatnak olyan jelzéseket, 
hogy nem találnak egy-egy közterületet, egy-egy utcát azért, mert több utcán keresztül hiányoznak az 
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utcanév táblák. A korábbi felmérés azt az eredményt hozta, hogy közel 200 helyen hiányoznak az 
utcanév táblák. Ez a szám folyamatosan változik, ha elbontanak egy kerítést, azzal nagyon gyakran 
az utcanév tábla is eltűnik. Az önkormányzat ajánlatokat kért első körben az utcanév táblák pótlására. 
Három ajánlatot kaptak, a képviselő-testület feladata, hogy az ajánlatok közül kiválassza azt, ami 
tetszik és árban is megfelelő. A bírálati szempontok között nem csupán a vállalási árat határozta meg 
az önkormányzat, hanem az esztétikai szempontok is szerepet kell, hogy játszanak abban, hogy az 
utcanév tábla típusát kiválassza az önkormányzat utána ilyen típusúakat szeretnének pótlásra 
kihelyezni. 

Sinkovicz László képviselő: Véleménye szerint érdemes lenne megtudni a kiválasztott tábla 
gyártójától, hogy mint magánszemély, lehetősége lesz-e arra, hogy kicseréltesse az utcanév táblát, 
természetesen a már elfogadott utcanév tábla típusára. Valamilyen módon erre is lehetőséget kellene 
biztosítani, amit természetesen a magánszemély fizet meg. Abban is jó lenne segíteni, hogy ez a 
stílusú házszámtáblák terjeszkedjenek el egyre jobban a városban. Így egységes arculat alakulna ki 
nem csak az utcanév táblák, hanem a házszámok esetében is. 

dr. Zsombok László polgármester: Ez egy jó dolog lehet, a lakosság részéről is megfogalmazódik 
azaz igény, hogy legyen házszám kihelyezve, ha már kihelyezi, akkor egységeset, ami illik a most 
kiválasztott utcanév táblákhoz is. Egyeztetni fognak a gyártóval, azt is el tudja képzelni, hogy 
néhányat a kiválasztott táblákból megrendelnek, egy pár lehet készleten is. Abból lehet majd utána a 
lakosságnak rendelni. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, javaslatot 
tett a kiválasztandó utcanév tábla típusára. A bizottság javasolja, hogy az ÁVF Kft 600 x 200 mm-es 
utcanév táblákra vonatkozó ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. A táblák megvásárolásához pedig
nettó 500.000.- Ft keretet javasol biztosítani, amelynek forrása a működési céltartalék legyen. Az 
Önkormányzattal közösen a Műszaki Iroda kérjen árajánlatot a gyártótól ebben a stílusban elkészített 
házszám táblák elkészítésére és elvi lehetőséget biztosítson arra, hogy akár az önkormányzat 
közreműködésével a lakosság házszám táblához is hozzá tudjon jutni, illetve vásárolni tudjon belőle. 
Aki a határozattal egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

216/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AFV Tábla Kft. 
600x200 mm-es méretű utcanév táblákra vonatkozó ajánlatát fogadja el. A 
táblák megvásárlásához nettó 500.000,- Ft összegű keretet biztosít, melynek
forrása a működési céltartalék.

A Képviselő-testület felkéri a MŰVÁK Irodát, kérjen házszám táblákra is 
árajánlatot az AFV Tábla Kft.-től, hogy a lakosság is tudjon vásárolni, 
amennyiben igénye van rá.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

22.) Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Sokszor tárgyalt témáról van szó, melyben az önkormányzat 
azért vállalt kötelezettséget, hogy négy helyen további gyalogos átkelőhelyeket alakit ki a városban. 
Ezzel a négy helyszínnel nem szeretnék lezárni az újonnan kialakítandó gyalogátkelőhelyeknek a 
sorát. Amikor ezek kijelölésre kerültek már akkor több, jogos igény megfogalmazódott a városban, 
hogy hol lenne még szükséges gyalogátkelőhelyet kijelölni. Az önkormányzat úgy döntött, hogy 
legalább ezen a négy helyen elindítja a gyalogátkelőhelyek kiépítését. Ezt követően az illetékes 
szakbizottság bevonásával továbbra is van lehetőség arra, hogy további helyeken is 
gyalogátkelőhelyeket létesítsen az önkormányzat. Főleg úgy, hogyha ezt a pályáztatást lebonyolítják, 
akkor legalább már tudják, hogy nagyságrendileg mennyibe kerül egy új zebrának a kiépítése. Kéri a 
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képviselő-testületet, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatának megfelelően 
döntsön arról, hogy a gyalogos átkelőhelyek kialakítására vonatkozó komplex ajánlati felhívást 
elfogadja azzal, hogy azok leadási határideje 2017. május 8.-a legyen. A helyszínek tekintetében nem 
történt változás, azokat a helyszíneket jelölik meg, ahová engedélyes terveik vannak. Ezek pedig a 
József Attila utca Batthyány utca kereszteződése, a Kistói utca Halas utca kereszteződése, a Kossuth 
Lajos utca Mátra utca kereszteződése, valamint a Liliom utca, Nemzetőr utca kereszteződése. Az 
ajánlatkérés kiterjed a megvalósítással egyidejűleg átalakítandó közvilágításra is. Az önkormányzat 
úgy kér ajánlatot a gyalogátkelőhelyek megvalósítására, hogy a fővállalkozó feladata és 
kötelezettsége legyen az, hogy a DÉMÁSZ minősített alvállalkozóval, illetve annak a bevonásával 
történjen meg a közvilágítás szükséges fejlesztése, hiszen több helyen erre is szükség lesz majd. Aki 
a határozatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

217/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a gyalogos átkelőhelyek 
kialakítására vonatkozó komplex ajánlati felhívást azzal, hogy az ajánlatok 
leadásának határideje 2017. május 8. legyen.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

23.) Ceglédi Szakképzési Centrum Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Egy megkeresést kaptak Buncsák Gábor főigazgató úrtól, 
amelyben ugyan a Szterényi József Szakközépiskolát ugyan nem érintve, de mégiscsak módosítani 
kívánják a szakképzési centrum alapító okiratát és mivel olyan települési önkormányzatról van szó 
Monor esetében, amelynek a területén egy szakképzési centrumhoz tartozó középfokú oktatási 
intézmény működik, így az önkormányzatnak is véleményeznie kell az alapító okirat módosítását. 
Mivel ez a Szterényit nem érinti, így azt gondolja, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy ezt a 
kérést támogassák. Így tett az Emberi Erőforrások Bizottság is, aki támogatta az alapító okirat 
módosítását. Ha a képviselő-testület is támogatja, akkor kéri, hogy képviselőtársai az igen gomb 
megnyomásával jelezzék.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

218/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Ceglédi Szakképzési Centrum 
Alapító Okiratának módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző
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24.) Tájékoztató a PMKH által a Monori Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott átfogó 
ellenőrzéséről
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: Az ellenőrzési jelentést, illetve annak az összefoglalóját a Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta. Összességében megállapítható, hogy az átfogó ellenőrzés 
súlyos hiányosságot vagy szabálytalanságot nem tárt fel a hivatal működésében. A különböző 
területeken tett megállapításai apróbb, vagy kisebb korrekció igényelnek, illetve arra tesznek 
javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság határozatának 
megfelelően javasolja a képviselő-testületnek a jelentés elfogadását, illetve a megjelölt hiányosságok 
pótlására készült tájékoztató tudomásul vételét. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával 
jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

219/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pest 
Megyei Kormányhivatalnak a 2016. október 18. napján, a Monori 
Polgármesteri Hivatalnál végzett átfogó ellenőrzésről készült jelentést, 
valamint a Monori Polgármesteri Hivatalnak erről, illetve az ott megjelölt 
hiányosságok pótlásáról készült tájékoztatóját.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

25.) Előterjesztés a Hajt-A Csapat Egyesület egyesületi tagdíjfizetési kötelezettség vállalására
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság a Hajt-A Csapat 
Egyesület megkeresésére javasolja a tagdíj kérelem támogatását, amelynek összege 200.000.- Ft. 
Fedezete a működési céltartalék. Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Önkormányzat a 2017. évi 200.000.- Ft-os tagdíjat a működési céltartalék terhére biztosítsa a 
Hajt-A Csapat Egyesület részére. Aki a határozati javaslattal egyetért, az igen gomb megnyomásával 
jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

220/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2017. évi tagdíj kérelmét, melynek 
összege 200.000,- Ft. Fedezet a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Darázsi Kálmán alpolgármester
Forgách Tamás irodavezető
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26.) A Gemini TV kérelme
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az 
önkormányzat támogassa a Gemini TV kérelmét és biztosítson 1.587.5000.- Ft összeget az 
előterjesztésben részletezett fejlesztésre, amelynek fedezete a működési céltartalék. Az előterjesztés 
arról szól, hogy a Gemini TV-t működtető egyéni vállalkozó arra tesz javaslatot, hogy a Gemini TV 
digitális műsorkínálatban való felkerülése érdekében egy eszköz és egy szoftver beszerzése vált 
szükségessé. Az egyik egy un. Encoder, amely nélkül a kábeltelevíziós szolgáltatók a jelenlegi 
formában nem tudják fogadni a Gemini TV adását. A másik pedig egy adást lebonyolító szoftver, ami 
többek között azért is kell, hogy a megnövekedett adásidőt előre programozottan tudja adásba adni a 
televízió szerkesztője. Mind a két beruházás szükséges annak érdekében, hogy a most már egyre 
inkább visszaszoruló analóg adásból a Gemini TV átkerüljön a kábeltelevíziós szolgáltatók műsor 
kínálatába. Ezek az eszközök nélkül ez nem történhet meg. Hiába fejlesztette 10 millió Ft összegben 
az önkormányzat a stúdiót és hozott létre egy korszerűnek mondható kisvárosi stúdiót, ha az adás 
nem fogható egyre több háztartásban. A műsor készítőivel való előzetes egyeztetés alapján javasolja, 
hogy az önkormányzat az Encoder megvásárlása mellett döntsön. Míg az adást lebonyolító szoftver 
esetében pedig a fedezetet biztosítsa az itt meghatározott keretösszeg erejéig, hiszen arra lehetősége
van a műsor szerkesztőinek, hogy kipróbálásra kapjanak ilyen és hasonló programokat és célszerű a 
kipróbálás után a legjobbnak tartott szoftvert megvásárolni. Az Encoder esetében egy konkrét 
gyártmány típust és a forgalmazót is megjelölték, aki az ajánlatkérések alapján, a legjobb áron tudja 
adni ezt az eszközt. Ott ezt az M/2 encoder megvásárlását javasolja, hogy támogassák 723.900.- Ft 
bruttó áron. Az adást lebonyolító szoftver esetében azt javasolja, hogy az önkormányzat 863.600.- Ft 
keretösszeget biztosítson és ezen keretösszegen belül a műsor készítői válasszák ki a legmegfelelőbb
programot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

221/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, 
hogy a Gemini TV adása bekerüljön a digitális műsorszórásba, bruttó 
723.900,- Ft-ot biztosít egy MPEG-2 Encoder beszerzésére, és további 
863.600,- Ft keretösszeget egy úgynevezett adáslebonyolító szoftver 
megvásárlására, mely szoftvert a műsorkészítők választanak ki. Forrás a 
működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

27.) Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsombok László polgármester: A beszámolót Rajki László ügyvezető úr készítette. Megkérdezi, 
hogy szóban kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?

Rajki László ügyvezető: Nem kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót.

dr. Zsombok László polgármester: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a képviselő-
testületet, hogy az előterjesztésnek és a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatának 
megfelelően fogadják a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló 
beszámolót. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.
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Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

222/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

28.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről
Előadó: dr. Zsombok László polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Szilberek Sportegyesület támogatási kérelme

dr. Zsombok László polgármester: A Szilberek Sportegyesület támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. Azért a képviselő-testülethez, mert ez az a civil szervezet, amelynek a vezetőségi 
tagja egyben a bizottsági pályázati támogatások odaítélésére jogosult Emberi Erőforrások 
Bizottságnak a tagja is, így ebben a tisztségében összeférhetetlen. A bizottságon keresztül az 
önkormányzat nem tudja támogatni ezt a Sportegyesületet. Azt szeretnék, hogy közvetlen 
önkormányzati támogatásban részesíthetné a város önkormányzata. Az Emberi Erőforrások 
Bizottsága azt javasolta a képviselő-testületnek, hogy összeg megjelölés nélkül nyújtson támogatást a
Monori Agility kupa megrendezéséhez. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság konkrét összeget is 
javasolt ennek a programnak a megszervezéséhez, 100.000.- Ft összeg odaítélésére tesz javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolja, hogy mindkét bizottság határozatának megfelelően a
Képviselő-testület 100.000.- Ft-ot biztosítson a Monori Agility Kupa megrendezéséhez. Aki ezzel 
egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

223/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,- Ft összeggel
támogatja a Szilberek Sportegyesület kérelmét, melyben a Monori Agility 
Kupa megrendezéséhez kérnek támogatást. Fedezet a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

A Monori Lovasbarátok Egyesület kérelme

dr. Zsombok László polgármester: Tönköl Anita a Monori Lovasbarátok Egyesület nevében 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben az idén 7. alkalommal megrendezésre 
kerülő monori fogathajtó versenyhez kér önkormányzati támogatást. A fogathajtó verseny 2017. június 
24.-én szombaton kerül megrendezésre. A korábbi éveknek a gyakorlata alapján az önkormányzat ezt 
a rendezvényt nem pénzzel, hanem mobil toalett kihelyezésének megrendelésével, a mentőt az 
önkormányzat rendelte meg, illetve a Kövál Zrt-től a szemétgyűjtő helyek kihelyezését is az 
önkormányzat rendelte meg, illetve annak az elszállítását. A frissen megalakult lovas egyesület ezt a 
támogatási kérelmet némileg kiegészítette és azt szeretné, ha az önkormányzat segítené a verseny 
megtartását, lebonyolítását a dísz szalagoknak a legyártásával, illetve a költségeinek az 
átvállalásával. 50.000.- Ft támogatást szeretnének erre a célra kérni. Ez frissen beérkezett kérelem, 
amit az Emberi Erőforrások Bizottsága a testületi ülés megkezdése előtt tárgyalt. Megkérdezi az elnök
urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
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Sinkovicz László képviselő: A bizottság támogatta és javasolja a képviselő-testületnek a támogatás 
odaítélését. A rendezvény június 24.-én szombaton, a Bacchus téren kerül megrendezésre. Tóth 
László a Ker-bor Kft néhai tulajdonosa emlékére is történik. Sajnos polgármester úr családi okok miatt 
kibújt ezen tevékenység alól. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az egyesület egy új 
versenyformát hirdetett meg, ez jelesül a polgármesterek hajtása, amit remélnek, hogy 
balesetmentesen és sikeresen letudnak bonyolítani úgy, hogy a 13 környékbeli település vezető 
asszonyait, urait megkérték, hogy vegyen részt rajta. Jelezte alpolgármester úrnak, hogy lehet kezdeni
korrepetálni fogathajtásból, mert azért a falu csak nem maradhat szégyenben. A meghívókat minden 
képviselőtársa és polgármester úr részére is eljuttatják. 

dr. Zsombok László polgármester: A polgármesterek hajtása most még nem azt jelenti, hogy a 
polgármesterek lesznek keresztül hajtva a fogathajtó versenyen, nem a polgármestereket hajtják 
keresztbe, de egyeztettek és alpolgármester úr nagy örömmel fog tudni részt venni ezen a programon.
Bíznak benne, valamennyi környékbeli önkormányzat, illetve annak a képviselője felkérést kapott erre 
az ötletes és jó programra, hogy nem kell tömegesen időközi választásokat tartani a verseny 
megtartása után. A kérelemnek megfelelően javasolja a támogatást odaítélését. A fedezete a 
működési céltartalék lehet. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

224/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000,- Ft összeggel 
támogatja a Monori Lovasbarátok Egyesület kérelmét, melyben a monori 
fogathajtó verseny megrendezéséhez kérnek támogatást. Fedezet a 
működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme

dr. Zsombok László polgármester: A Pro Minoritate Alapítvány is támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A kérelmet nem a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, hanem az Emberi 
Erőforrások Bizottsága tárgyalta. A bizottság azt javasolja, hogy a rendelkezésre álló forrás hiányában 
ne támogassa az önkormányzat ezt a kezdeményezést. Ez az a kezdeményezés, amivel egyfelől 
egyetértenek, viszont az önkormányzat következetes több éves gyakorlata alapján anyagilag nem 
támogatják. Ez beleillik abba a sorba, amit az önkormányzat a legutóbb a Rákóczi Szövetség kérelme 
kapcsán elindított és kijelentette, hogy elsősorban a helyi monori rendezvények, programok, 
kezdeményezések megtartását kívánja támogatni. Aki a támogatás elutasításával ért egyet, az igen 
gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:

225/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt nem 
támogatja a Pro Minoritate Alapítvány kérelmét, melyben a XXVIII. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez kérnek 
támogatást.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
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Tulajdonosi hozzájárulás a Kossuth L. u. 88/A. Társasház homlokzatának hasznosítása

dr. Zsombok László polgármester: a Monori Lions Club egyesület írásos megkereséssel fordult az 
önkormányzathoz úgy is, mint a Kossuth Lajos u. 88/a. szám alatti társasházban tulajdonos 
képviselőjéhez. Az önkormányzatnak ebben a patika feletti társasházban több bérlakás ingatlana van. 
Valamennyi jelenleg is lakott. A társasházi tulajdonosi közgyűléseken az önkormányzatnak is 
képviseltetnie kell magát. A Lions Club olyan kezdeményezést fogalmazott meg, hogy a nemzetközi 
klub 100. évfordulójának a fennállása alkalmából valamilyen közterületi műalkotást szeretnének ezen 
a tűzfalon elhelyezni, ami a városnak kevésbé esztétikus pontja most és a városközpont 
településképét finoman szólva, nem javítja. A kezdeményezéssel egyet lehet érteni azzal, hogy ennek 
a falfestménynek vagy műalkotásnak az elhelyezését megelőzően arra van szükség, hogy a 
homlokzatot a társasház felújítsa. A homlokzat felújítás előtt nem igazán értelmes ez a 
kezdeményezés. A Klub is ennek megfelelően kíván eljárni, így tárgyal a társasház képviselőivel. Most
arra kell a felhatalmazást adni az önkormányzatnak, hogy mint a társasházban 2797/10000-ed 
tulajdonosi hányaddal rendelkező tulajdonos adják az elvi hozzájárulásokat ennek az egyedi 
műalkotásnak, valamint az 50 x 50 cm-es márványtábla elhelyezéséhez. Ennek az alkotásnak az 
elhelyezése akkor válhat aktuálissá, ha a társasház saját erőből, vagy pályázati forrásból a 
homlokzatot teljes egészében felújítja és szigeteli. Aki az elvi hozzájárulást támogatja, az igen gomb 
megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi
határozatot hozta:

226/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Kossuth L. u. 
88/A. Társasházban lévő 2797/10.000 tulajdoni hányadával elvi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társasház megadja tulajdonosi 
hozzájárulását a Lions Club részére a Társasház könyvtár felőli homlokzatán
egy műalkotás, valamint a homlokzat alsó részén egy 50x50 cm-es márvány
emléktábla elhelyezésére.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

A 0350/45 hrsz.-ú út tulajdonjogának kérdése

dr. Zsombok László polgármester: A 0350/45 hrsz.-ú út tulajdonjogának a kérdését a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja, hogy az önkormányzat forduljon 
kérelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályához, amelyben 
az 1993. évi II. törvény 12/d. § (1) bekezdése alapján a Monor Város közigazgatási területén lévő, a 
jogutód nélkül megszűnt Kossuth MGTSZ földhasználati jogaként bejegyzett 0350/45 hrsz.-ú 
külterületi dűlőút tekintetében kérje Monor Város Önkormányzat tulajdonjogának a bejegyzését és 
ezzel egyidejűleg a saját használati út törlését és annak a közút megjelölésre történő módosítását. Aki
a határozati javaslattal egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

227/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemmel fordul a 
Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályához, 
hogy az 1993. évi II. tv. 12/D. § (1) bekezdése alapján, Monor város 
közigazgatási területén lévő, Kossuth MgTSz tsz. földhasználati jogaként 
bejegyzett, 0350/45 hrsz.-ú külterületi dűlőút tekintetében szíveskedjen 
Monor Város Önkormányzata tulajdonjogát bejegyezni, és ezzel egyidejűleg 
a saját használatú út megnevezést közútra módosítani.

37



Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

dr. Zsombok László polgármester: Tájékoztatja az önkormányzatot, illetve a televíziót néző 
lakosságot arról, hogy 2017. április 6.-án, illetve 10.-én szemétszedési akciót tartott a város 
önkormányzata. A szemétszedési akcióban mindösszesen 1413-an vettek részt, ennyien húztak 
kesztyűt és vettek részt a városuk megtisztításában. Összesen három konténer, 14 m3 és mintegy 
200 zsák szemetet szedtek össze. Valamennyi óvoda csatlakozott a felhíváshoz, mintegy 580 
kisóvodás, valamint az őket kísérő óvó nénik, illetve dadusok. Az általános iskoláknál a Nemzetőr 
Általános Iskola kivételével, ahol épp egy szép és helyesírási verseny zajlott, minden iskola 
csatlakozott a felhíváshoz és így 755 gyermek + a pedagógusok vettek részt a szemétszedésben. A 
Szterényi József Szakközépiskola 14 diákja tanári felügyelettel vett részt a szemétszedésben és ők az
Ipar utca és az Erzsébet királyné utca környékét takarították meg. Itt volt olyan jó szándékú lakossági 
bejelentés, amely a felhalmozott nagy mennyiségű szemétre hívta fel a figyelmet, de ez pont az a 
szemét volt, amit a diákok és a tanárok összeszedtek előtte. Annyira szokatlan volt a zsákban kirakott 
szemét, voltak, akik azt hitték, hogy illegális hulladék elhelyezés. A MÁV nyugdíjasok is most már 
hagyományosan részt vettek a szemétgyűjtési akcióban, ők ilyenkor a vasútállomás környékét szokták
megtakarítani. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott a felhíváshoz, illetve a Máltai 
Szeretetszolgálat Monori Csoportja. Ők a Cinka Panna utca környékét tisztították meg napközben és 
utána délután velük tartottak a Gép utca megtakarításában. Az önkormányzat épülete előtt, mintegy 
70-en gyűltek össze. A csapat egyik része a Péteri, illetve Gombára bekötő út mentén gyűjtötte a 
szemetet. A másik része a Bacchus tér környékét takarította meg, illetve a Gép utca környékén lévő 
illegális hulladéklerakót számolták fel, ahol végül is ez a 3 konténer és 14 m3 szemét összegyűlt. A 
konténereket a Fügi Klion Kft és Gilicz Péter cégtulajdonos szállította a helyszínre, illetve a megtelt 
konténereket ő szállította el még az nap délután a hulladéklerakóba. Egy nagyon hasznos és jó 
kezdeményezésről van szó, amihez nagyon örömteli, hogy egyre többen csatlakoznak, valamennyi 
monori intézmény szinte már most csatlakozik. Az a tapasztalatuk, hogy nem csak hasznos és szép 
kezdeményezés, de csapatépítésnek is jó volt ez az idei szemétszedés. Ezúton is megköszöni minden
közreműködőnek a munkáját és egyúttal jelezni, hogy a szokásos éves „Te szedd!” országos akció az 
idén ősszel kerül megrendezésre. Ehhez ősszel fog a város csatlakozni és ilyen nagy szervezett 
szemétszedési akciót természetesen továbbra is szeretnének minden évben egyszer, már egy ilyen 
városit, megtartani. 

Végezetül szeretné tájékoztatni a város nyilvánosságát arról a levélről, amelyet 2017. április 11-én 
kapott Chang Yin Kok ügyvezető úrtól a Shing Heung Sec eu Kft ügyvezetőjétől, melyben arról 
tájékoztatja a várost, hogy a cégük tulajdonosa egy koreai részvénytársaság, a koreai, a kínai, illetve a
malájziai beruházások után Monoron kívánja a 6. gyárát megalakítani. Ehhez a Kft-t már 
megalakította, ami Monoron az Ipar utcai székhellyel működik. Az Ipar u. 20. szám alatt valósul meg 
ez a beruházás. Az építési munkákat már megkezdték, és 2017. májusában már 25-30 fővel már 
valószínűleg a próbagyártást is meg tudja indítani a cég.  A társaság nagy autógyártó cégek 
elektromos autóiba fog akkumulátor alkatrészeket gyártani. Ezek az alkatrészek tovább kerülnek majd 
jellemzően a Samsung gyáraiban, hiszen itt az akkumulátor házak, biztonsági fedél, illetve szelep fog 
elkészülni. Nagy teljesítményű prés gépekkel fogják ezeket az akkumulátor házakat elkészíteni. Arról 
is tájékoztatja őket az ügyvezető úr, hogy a tervek szerint kb. 1 év múlva, tehát 2018. tavaszán 
indulhat el a teljes üzem, amiben a terveik szerint 150-180 főt fognak Monoron foglalkoztatni. A cég 
vezetője a személyes ittléte alkalmából kifejezte azt a szándékát, hogy amint elindul a gyártás, 
szorosan együtt kívánnak működni a város önkormányzatával. Ez a beruházás azért fontos a 
városnak, mert jelentős számú új munkahelyeket teremt. Fontos azért is, mert várhatóan egy jelentős 
adóbevételt fog az önkormányzatnál keletkeztetni. Ez mindenképp egy pozitív és egy nagyon jó hír a 
városnak és pozitív azért is, mert olyan iparágban tevékenykedik a cég, amely nagy jövő előtt áll. 
Várható az, és ezzel kapcsolatban már voltak tárgyalások és érdeklődések, hogy ezt a beruházást 
újabb befektetések fogják majd, akár itt a városukban is követni. Az önkormányzat korábban tárgyalta 
az előzetes igényét ennek a beruházói körnek, illetve ennek a befektetőnek, hogy amennyiben 
idetelepülnek a városukba és itt kezdik meg a termelést, úgy a város vállalja az Ipar utca teljes 
szakaszának a felújítását. 
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Polgármesteri jelentés   a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

dr. Zsombok László polgármester: Kéri az írásban kiosztott polgármesteri jelentés elfogadását a 
lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testülettől. Aki ezzel egyetért, az igen
gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

228/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 419-440, 
447-456, 460-463, 465-468, 470-503, 505/2016. (VII. 14.), 506-509, 511-
517/2016. (VII. 21.), 519-525/2016. (VIII. 11.), 526-550, 555, 559-568, 571-
573, 575-581, 584/2016. (IX. 15.), 589, 592-600, 602-608/2016. (X. 13.), 
614-619, 621, 622/2016. (X. 27.), 623-636, 640-657, 659-664, 666-
707/2016. (XI. 17.), 732, 739-744, 746/2016. (XII. 5.), 747-752, 760-765, 
768-793, 795-800, 802-810/2016. (XII. 15.), 1-6, 10-24, 26, 28-30, 34-37, 
39-41/2017. (I. 19.), 46, 49,50/2017. (I. 26.) számú lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

dr. Zsombok László polgármester: kéri, hogy a szóbeli polgármesteri jelentést is fogadja el a 
képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

229/2017. (IV. 13.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről adott szóbeli 
polgármesteri jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző

dr. Zsombok László polgármester: Ezzel a nyílt ülést 18 óra 28 perckor bezárja, a Képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző

Magdics Máté Csuzi Szabolcs
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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