
1/2020. (III. 20.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak 
szerint határoz: 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett döntéshozatalra 

jogosultként a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést 
hozom, figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott 

Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra: 
 
1. Érvénytelen ajánlatok: nincs 
 
2. Az eljárásból kizárásra kerülő gazdasági szereplő: nincs. 
 
3. A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok és azok értékelési 
szempontok szerinti értékelése: a csatolt összegezés szerint. 
 
4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő neve, címe:  
1. rész: Ady úti Általános Iskola: Horváth Építőmester Zrt., 6000 
Kecskemét, Csongrádi u. 6.,  Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege, Áfa 
nélkül, Ft-ban): 10 988 585 
2. rész: József Attila Gimnázium: Horváth Építőmester Zrt., 6000 
Kecskemét, Csongrádi u. 6., Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege, Áfa 
nélkül, Ft-ban): 8 444 241 
 
5. Eljárás eredménye:  
 

5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és 
forrásai: 
- Összege: nettó 12 312 190,-Ft + Áfa,  
« 1. rész: Ady úti Általános Iskola: nettó 7 502 871,-Ft + Áfa 
« 2. rész: József Attila Gimnázium: nettó 4 809 319,-Ft + Áfa 
- Forrásai: önkormányzati saját forrás. 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 
eljárva az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető érvényes ajánlatokban kért ellenszolgáltatás összegének 
anyagi fedezetének biztosításához további fedezetként 
önkormányzati saját forrásból az alábbi összeget biztosítom: 
1. rész: Ady úti Általános Iskola: nettó 3 485 714,-Ft + Áfa 
2. rész: József Attila Gimnázium: nettó 3 634 922,-Ft + Áfa 

 
5.2. Az eljárást eredményessé nyilvánítom. 

 
6. Az eljárás nyertese:  
 
1. rész: Ady úti Általános Iskola: Horváth Építőmester Zrt., 6000 
Kecskemét, Csongrádi u. 6. 

Értékelési szempont 

1. Ajánlati ár (Kért 
ellenszolgáltatás összege, Áfa 

nélkül, Ft-ban) 
10 988 585 

2. Többletjótállás időtartama: 
Az előírt 36 hónap jótállási időn 

felül vállalt többletjótállás 
időtartama (egész hónapban, 

0 



0-24 hónap): 

 
2. rész: József Attila Gimnázium: Horváth Építőmester Zrt., 6000 
Kecskemét, Csongrádi u. 6. 
 

Értékelési szempont 

1. Ajánlati ár (Kért 
ellenszolgáltatás összege, Áfa 

nélkül, Ft-ban) 
8 444 241 

2. Többletjótállás időtartama: 
Az előírt 36 hónap jótállási 

időn felül vállalt többletjótállás 
időtartama (egész hónapban, 

0-24 hónap): 

0 

 
7. Az eljárás eredményéről szóló mellékelt összegezés megküldése az 
ajánlattevőknek: 2020.03.23. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



2/2020. (III. 23.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere az Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra 
kötött, 2020. április 30-ig hatályos Közszolgáltatási szerződés 9. „A 
szerződés módosításának, kiegészítésének feltételei, figyelemmel az előre 
nem látható eseményekre is (2012. évi XLI. törvény 25.§ (3) n)), illetve a” és 
a 12. „Utazási igények figyelése (2012. évi XLI. törvény 25. § (5) bekezdés)” 
pontjai, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. –vel történ egyeztetés alapján, a Zrt. 
egyetértésével, a Szerződés teljesítését felfüggeszti 2020. március 28-tól 
határozatlan időre. Felkéri a MÜVÁK Irodát a szükséges intézkedések 
meghozatalára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



3/2020. (III. 25.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere úgy határoz, hogy a Képviselő-testület járdaprogrammal 
kapcsolatban meghozott, 169/2020. (III. 12.) számú KT határozatának 
végrehajtását felfüggeszti a jelen koronavírus okozta járvány 
eredményeképp létrejött bizonytalan helyzet megszűnéséig, de legfeljebb a 
veszélyhelyzet végét követő 15. napig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



4/2020. (III. 25.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere úgy határoz, hogy a Képviselő-testület intézmények 
karbantartási, felújítási igényeivel kapcsolatban meghozott, 167/2020. (III. 
12.) számú KT határozatának végrehajtását felfüggeszti a jelen koronavírus 
okozta járvány eredményeképp létrejött bizonytalan helyzet megszűnéséig, 
de legfeljebb a veszélyhelyzet végét követő 15. napig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



5/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
 jóváhagyom, hogy Monor Város Önkormányzatának a 76/2012. (II. 28.) 
számú testületi határozatával elfogadott alaptevékenységéhez tartozó 
szakfeladatok rendjéről szóló szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) az 
alábbiak szerint módosul: 
 
1. A Szabályzat 2. pontjának Kormányzati funkcióinak alkalmazandó rendje 
(a funkció kód és a funkció elnevezésének megjelenítésével) fejezete 
kiegészül a 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 
ellátás kormányzati funkcióval. 
A Szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályosak. 
 
2. Monor Város Polgármestere jelen módosítással egységes szerkezetben 
fogadja el a Monor Város Önkormányzata alaptevékenységéhez tartozó 
szakfeladatok rendjéről szóló szabályzatát. 
 
A polgármester jogosult az ügyben szükséges intézkedések megtételére és 
e változásoknak a Magyar Államkincstár felé történő bejelentésére. 
 
Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 

átvezetésének az időpontja. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



6/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat 
 
Tárgy: Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
alapján kiírt  
 

„Intelligens nyilvános vizesblokkok kiépítése” 
EKR000087612020 

 
tárgyú építési beruházásának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárásban 
az eljárást lezáró döntés 

 
Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 

veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre  
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett döntéshozatalra 
jogosultként a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést 

hozom, figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott 
Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra: 

 
1. Érvénytelen ajánlatok: nincs 
 
2. Az eljárásból kizárásra kerülő gazdasági szereplő: nincs. 
 
3. A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok és azok értékelési 
szempontok szerinti értékelése: a csatolt összegezés szerint. 
 
4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő neve, címe:  
Ajánlattevő neve: B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhelye: 2200 Monor, Mátyás király Utca 11. 

 
5. Eljárás eredménye:  

 
5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és 
forrásai: 
 
- Összege: nettó 99 385 200,-Ft + Áfa,  
 
- Forrása: a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges 
feladatok I. ütemének támogatásáról szóló 1223/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat alapján Monor Város Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek megvalósítása érdekében biztosított 1050,0 millió forint 
vissza nem térítendő támogatás.   
 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljárva az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
érvényes ajánlatokban kért ellenszolgáltatás összegének anyagi 
fedezetének biztosításához további fedezetként támogatási forrásból az 
alábbi összeget biztosítom:  
nettó 9 414 800,- Ft + Áfa 
 
5.2. Az eljárást eredményessé nyilvánítom. 

 
6. Az eljárás nyertese:  
Ajánlattevő neve: B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhelye: 2200 Monor, Mátyás király Utca 11. 

 

Értékelési szempont Ajánlat értéke 



M.1.1.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági minimum 
követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje 
(egész hónapban, min 0 hónap, max 36 hónap): 

37 

M.1.2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági minimum 
követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje 
(egész hónapban, min 0 hónap, max 36 hónap): 

63 

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 
hónap, maximum 60 hónap): 

36 

Ajánlati ár (nettó HUF): 108 800 000 

 
7. Az eljárás eredményéről szóló mellékelt összegezés megküldése az 
ajánlattevőknek:  
2020. március 31. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



7/2020. (IV. 1.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
 jóváhagyom, hogy a Monor 2. számú gyermekorvosi körzet feladatellátását 
2020. május 1. napjától május 31. napjáig helyettesítéssel a Lakos doktor és 
Társa Házi Gyermekorvosi Bt. (személyében felelős: ifj. dr. Lakos Gábor) 
lássa el. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy készítse elő a fentieket tartalmazó megállapodást. 
 
Határidő: 2020. április 5. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



8/2020. (IV. 1.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként  
jóváhagyom, hogy a Monor 2. számú gyermekorvosi körzet alapellátását 
2020. június 1. napjával a Lakos doktor és Társa Házi Gyermekorvosi Bt. 
(személyében felelős: ifj. dr. Lakos Gábor) lássa el határozatlan ideig, 
egyidejűleg felhatalmazva a Lakos doktor és Társa Házi Gyermekorvosi Bt.-
t, hogy a körzet feladatellátásának finanszírozására a NEAK-vel a 
finanszírozási megállapodást közvetlenül megkösse. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy készítse elő a fentieket tartalmazó megállapodást. 
 
Határidő: 2020. május 5. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



9/2020. (IV. 1.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
 jóváhagyom, hogy a Monor 2. számú gyermekorvosi körzet alapellátását 
2020. május 1. napjától helyettesítéssel, illetve 2020. június 1. napjától 
végleges megbízással biztosító Lakos doktor és Társa Házi Gyermekorvosi 
Bt. (személyében felelős: ifj. dr. Lakos Gábor) havi 90.000 Ft összegű 
körzetkompenzációban részesüljön határozott időtartamra addig, amíg a 
körzet tényleges kártyaszáma el nem éri a 13/2008. (VIII. 1.) önkormányzati 
rendelet 2. § -ában meghatározott 2. számú házi gyermekorvosi körzet 939 
fős gyermeklétszámát, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig. 
 
Határidő: 2020. április 5. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



10/2020. (IV. 9.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Gyenes Ferenc 2200 Monor, Bercsényi utca 16/A. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. május 2-től 2021. április 30-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



11/2020. (IV. 9.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Fazekas Károly 2200 Monor, Laposhegy 009808 hrsz. 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kerüljön megállapításra 
térítésmentesen, elszállításáról kérelmező maga gondoskodik. 
A támogatás 2020. május 2-től 2021. április 30-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



12/2020. (IV. 9.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Hegyi Dániel 2200 Monor, József Attila utca 35. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. május 2-től 2021. június 30-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



13/2020. (IV. 9.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Újvári István 2200 Monor, Kisfaludi utca 64. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) kerüljön megállapításra 
térítésmentesen, elszállításáról kérelmező maga gondoskodik. 
A támogatás 2020. május 2-től 2021. április 30-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



14/2020. (IV. 9.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Szilágyi Józsefné 2200 Monor, Szilágyi Dezső utca 21. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra kedvezményesen 300,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2020. május 2-től 2021. április 30-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



15/2020. (IV. 9.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Nagy László 2200 Monor, Szélmalom utca 201. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen 
A támogatás 2020. április 1-jétől 2021. április 30-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



16/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy Guzsvány Márk (sz.: Bp., 1980.08.17., an.: Eibenschütz 
Anikó) 2200 Monor, Nagydiófa u. 14. szám alatti lakos részére 100.000.-, 
azaz százezer forint települési létfenntartási támogatás megállapítását. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem a Polgármesteri 
Hivatalt Jegyzői Irodájának ügyintézőjét, hogy készítse elő a támogatás 
megállapításáról szóló határozatot. 
 
Határidő: 2020. április 15. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Bajkai Ágnes ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



17/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy a Magyar Vöröskereszt Humanitárius Település címének 
ismételt elnyerésére pályázat kerüljön benyújtásra Monor Város 
Önkormányzata képviseletében. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy benyújtásra készítse elő a pályázati adatlapot, annak 
mellékleteivel. 
 
Határidő: 2020. április 20. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



18/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
vészhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. megküldött 2019. évi Monor 
Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



19/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere az intézmények játszótéri eszközeiről 
szóló 2019. évi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



20/2020. (IV. 15.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere nem támogatja a Monor, Kisfaludy utcai lakosok gyalogos-
átkelőhely létesítési kérelmét a József Attila utca - Kisfaludy utca 
kereszteződésében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



21/2020. (IV. 17.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy felfüggeszti a 
Képviselő-testület 103/2020. (II. 13.) KT határozatának végrehajtását. 
 
A határozat végrehajtásáról a veszélyhelyzet feloldását követően a 
Képviselő-testület dönt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



22/2020. (IV. 17.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében a Monor Okos Város projekt támogatás II. ütemének, 
bruttó 1.523.340.930 Ft lehívásához, a melléklet szerinti adatlapot nyújtja be 
a támogató Belügyminisztérium felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



23/2020.(IV.21.) sz. POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, 
Monor Város Önkormányzatának Polgármestere  
 
Csernai Julianna (Monor, Forgách u. 27.) kérelmét - mely szerint Monor, Móricz Zs. u. 2. 
sz. ingatlan (Bakterház Söröző) előtt 6m2 közterület használatát vendéglátóipari 
tevékenység (terasz) céljára kívánja igénybe venni – elutasítja. 

 
A határozat alapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 49. § (2) bekezdése, valamint a Monor Város 
Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
 
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem 
kerül visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata 
kezdeményezhető. A bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási 
cselekményközlésétől számított harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz címezve, hatóságomnál keresetlevél benyújtásával 
jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 
 

 
I N D O K O L Á S 

 
 

Csernai Julianna (Monor, Forgách u. 27.) kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz. A közterület 
használatának engedélyezése a Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat 
rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete alapján és az útügyi, közlekedésbiztonsági 
szabályok előírásainak figyelembe-vételével történhet. Csernai Julianna az Ady Endre – 
Móricz Zsigmond utak kereszteződésénél lévő vendéglátó-ipari egységhez tartozóan az Ady 
Endre úton, annak zöldterületén kíván kiülőt kihelyezni, a zöldterület védelme és 
közlekedésbiztonsági okok (nagy forgalmú utak csomópontjában a rálátásbiztonság, 
valamint a zebra közelségéből adódó közlekedési veszélyeztetettség) miatt elutasítom. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). 
pontján alapul.   
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 43§ (7) bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
 
M o n o r, 2020. április 21. 
 
 
 
                  Darázsi Kálmán  
                                                                                                         polgármester  



24/2020.(IV.21.) sz. POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere  
 
Sintár Bt. (2200 Monor, Katona J. u. 16.) részére Monor, Piac téri parkoló területén (6757/1 Hrsz.) 
88m2 közterület használatát építőanyag-tárolás céljára – a Forrás és Bocskai utcákat érintő 
várakozóhelyek építésével összefüggő munkálatok idejére – az alábbi feltételek mellett 
díjmentesen engedélyezi: 

 
1. Az engedély érvényes: 2020. április 20. – 2020. május 30. közötti időszakban  

 
2. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:  

 Sintár Péter (2200 Monor, Katona J. u. 16.) 
 Tel.: 06-20/944-3121 
 

3. A közterület-használat közérdekből kártérítési igény nélkül bármikor megszüntethető. A 
hozzájárulás megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása esetén a használó köteles a 
közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ezen kötelezettség 
felszólítás ellenére történő ismételt elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal az engedélyes 
költségére a helyreállítást elvégezteti. 

 
4.  Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 

 ha a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja az engedélyét megvonom. 

 Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát köteles 
hatóságomnak írásban bejelenteni.  

 Amennyiben az engedélyes a közterületet jelen határozatban foglaltaktól eltérő módon 
használja, szabálysértést követ el. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről 
az önkormányzat a közterület-felügyelő útján gondoskodik, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben a használó a hozzájárulás lejárta után továbbra is igénybe kívánja venni a 
közterületet, köteles ezt a szándékát a lejárat időpontja előtt legalább 15 nappal írásban 
bejelenteni és az engedély meghosszabbítását kérni. 

 Jelen közterület-használati engedély át nem ruházható. 
 

5. A közút kezelője a következőket írja elő: az 1/1975 KPM-BM sz. Rendelet, a KRESZ, az 1988. 
évi I. tv. valamint a 253/97. Korm. Rendelet (OTÉK) előírásait be kell tartani.  

Az építőanyag elhelyezését úgy kell megoldani, hogy az a közúton, a parkoló területén, 
illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és 
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A közterületet a tevékenységgel 
összefüggésben keletkezett szeméttől, szennyeződéstől az igénybe vevőnek (naponta) 
meg kell tisztítania! 

Amennyiben a közterület-használattal kapcsolatban a burkolatban, az utcabútorokban, 
illetve az úttartozékokban és jelzőberendezésekben az engedélyes kárt okoz, úgy a 
szükséges helyreállítást külön felszólítás nélkül köteles elvégezni.   
Az igénybevett területet piros-fehér útlezáró szalaggal körbe kell keríteni. A terület 
elkerítését úgy kell megoldani, hogy az a közterület burkolatában semmilyen kárt, 
sérülést ne okozzon!  
A kérelmezett közterület-használaton túl az Engedélyes a kivitelezés folyamán köteles 
gondoskodni a balesetmentes terület biztosításáról a beruházás teljes elkészültéig. Az 
építési területeket úgy kell lehatárolni, hogy az építkezés ideje alatt a gyalogos, 
kerékpáros és gépjármű forgalmat ne veszélyeztesse. A közutakat és tartozékait, föld, 
gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok 
tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz elvezető 
rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen 
anyag (kő, fa stb.) eltakarításáról az építtetőnek/kivitelezőnek folyamatosan 
gondoskodnia kell. Az építkezés során harmadik személynek okozott kárt a kivitelező 
megtéríteni köteles. Jelen határozat alapján végzett munkálatokból származó bármilyen 
burkolattal kapcsolatos sérülés, utólagos burkolatsüllyedés helyreállításáért a jogosult 



(kérelmező) a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak 
szerint felelős. A munka befejezése után a közterületet eredeti állapotába helyre kell 
állítani! 

Az igénybevétel ideje alatt a gépjárművek áthaladását, különös tekintettel a megkülönböztető 
jelzéseket használó gépjárművekre (mentő, rendőrség, tűzoltó, stb.) biztosítani kell. 

 
A határozat alapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
 
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem kerül 
visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A 
bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási cselekményközlésétől számított 
harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, 
hatóságomnál keresetlevél benyújtásával jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 

 
I N D O K O L Á S 

 
Sintár Bt. (2200 Monor, Katona J. u. 16.) kérelmet nyújtott be Hivatalunknak. A kérelmet 
megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a közterület-használati engedély kérelem megfelel Monor 
Város Önkormányzat 28/2004. (XI. 29.) számú rendeletében szereplő előírásoknak. 
 
Határozatomat Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 
29.) sz. ÖK Rendeletében foglaltak alapján hoztam, a közterület-használati díj mértékét 28/2004. 
(XI.29.) sz. ÖK Rendelet 2. sz. melléklete alapján határoztam meg. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). pontján alapul.   
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43§ (7) 
bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
 
M o n o r, 2020. április 21. 
          
                          
 
                                                                

          Darázsi Kálmán  
                                                                                                                   polgármester 
  



25/2020.(IV.21.) sz. POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere  
 
Laczkó Team Kft. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) részére Monor, Piac téri parkoló 
területén (6757/1 Hrsz.) 131m2 közterület használatát építőanyag-tárolás céljára – a Városi Piac 
felújításával kapcsolatos munkálatok ideje alatt – az alábbi feltételek mellett díjmentesen 
engedélyezi: 

 
1. Az engedély érvényes: 2020. április 16. – 2020. május 1. közötti időszakban  

 
2. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:  

 Laczkó Lóránt (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 
 Tel.: 06-30/743-6721 
 

3. A közterület-használat közérdekből kártérítési igény nélkül bármikor megszüntethető. A 
hozzájárulás megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása esetén a használó köteles a 
közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ezen kötelezettség 
felszólítás ellenére történő ismételt elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal az engedélyes 
költségére a helyreállítást elvégezteti. 

 
4.  Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 

 ha a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja az engedélyét megvonom. 

 Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát köteles 
hatóságomnak írásban bejelenteni.  

 Amennyiben az engedélyes a közterületet jelen határozatban foglaltaktól eltérő módon 
használja, szabálysértést követ el. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről 
az önkormányzat a közterület-felügyelő útján gondoskodik, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben a használó a hozzájárulás lejárta után továbbra is igénybe kívánja venni a 
közterületet, köteles ezt a szándékát a lejárat időpontja előtt legalább 15 nappal írásban 
bejelenteni és az engedély meghosszabbítását kérni. 

 Jelen közterület-használati engedély át nem ruházható. 
 

5. A közút kezelője a következőket írja elő: az 1/1975 KPM-BM sz. Rendelet, a KRESZ, az 1988. 
évi I. tv. valamint a 253/97. Korm. Rendelet (OTÉK) előírásait be kell tartani.  
Az építőanyag elhelyezését úgy kell megoldani, hogy az a közúton, a parkoló területén, 
illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és 
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A közterületet a tevékenységgel összefüggésben 
keletkezett szeméttől, szennyeződéstől az igénybe vevőnek (naponta) meg kell 
tisztítania! 
Amennyiben a közterület-használattal kapcsolatban a burkolatban, az utcabútorokban, 
illetve az úttartozékokban és jelzőberendezésekben az engedélyes kárt okoz, úgy a 
szükséges helyreállítást külön felszólítás nélkül köteles elvégezni.   
Az igénybevett területet piros-fehér útlezáró szalaggal körbe kell keríteni. A terület 
elkerítését úgy kell megoldani, hogy az a közterület burkolatában semmilyen kárt, 
sérülést ne okozzon!  
A kérelmezett közterület-használaton túl az Engedélyes a kivitelezés folyamán köteles 
gondoskodni a balesetmentes terület biztosításáról a beruházás teljes elkészültéig. Az 
építési területeket úgy kell lehatárolni, hogy az építkezés ideje alatt a gyalogos, 
kerékpáros és gépjármű forgalmat ne veszélyeztesse. A közutakat és tartozékait, föld, 
gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok 
tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz elvezető 
rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen 
anyag (kő, fa stb.) eltakarításáról az építtetőnek/kivitelezőnek folyamatosan 
gondoskodnia kell. Az építkezés során harmadik személynek okozott kárt a kivitelező 
megtéríteni köteles. Jelen határozat alapján végzett munkálatokból származó bármilyen 
burkolattal kapcsolatos sérülés, utólagos burkolatsüllyedés helyreállításáért a jogosult 



(kérelmező) a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak 
szerint felelős. A munka befejezése után a közterületet eredeti állapotába helyre kell 
állítani! 
Az igénybevétel ideje alatt a gépjárművek áthaladását, különös tekintettel a megkülönböztető 
jelzéseket használó gépjárművekre (mentő, rendőrség, tűzoltó, stb.) biztosítani kell. 

 
A határozat alapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
 
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem kerül 
visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A 
bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási cselekményközlésétől számított 
harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, 
hatóságomnál keresetlevél benyújtásával jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 

 
I N D O K O L Á S 

 
Laczkó Team Kft. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kérelmet nyújtott be Hivatalunknak. A 
kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a közterület-használati engedély kérelem megfelel 
Monor Város Önkormányzat 28/2004. (XI. 29.) számú rendeletében szereplő előírásoknak. 
 
Határozatomat Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 
29.) sz. ÖK Rendeletében foglaltak alapján hoztam, a közterület-használati díj mértékét 28/2004. 
(XI.29.) sz. ÖK Rendelet 2. sz. melléklete alapján határoztam meg. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). pontján alapul.   
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43§ (7) 
bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
M o n o r, 2020. április 21. 
 
 
                  Darázsi Kálmán  
                                                                                                                   polgármester 
  



26/2020. (IV.22.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:  
Az autómosó és autószerelő műhelyek elhelyezésének ’Lk’ illetve ’Lke’ jelű 
övezetekben történő tiltására / korlátozására vonatkozó előterjesztést leveszi 
a napirendről azzal a megjegyzéssel, hogy a témakörre a veszélyhelyzet 
elmúltával vissza kell térni és szélesebb körben folytatott konzultáció után 
kell döntést hozni. 
Monor Város Polgármestere felhívja a tervezőt, hogy az egyeztetési 
anyagból törölje a javasolt 30. §-a 5a) és 31. §-a az alábbi 7a  
kiegészítéseket és ezek nélkül indítsa meg az államigazgatási 
véleményezési eljárást. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

Dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 
Orosházi Tamás ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

 
  



27/2020. (IV.22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
elfogadom Monor Város Önkormányzata 2020. évtől 2024. évig terjedő 
időszakra vonatkozó gazdasági programját. 

 
Határidő:  2020. április 23. 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



28/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A leromlott településrészeken 
élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja Pest megyében” című pályázattal kapcsolatban az 
alábbiak szerint határoz: 
1. Monor Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezető pályázatot nyújt 

be a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Pest megyében” című pályázati felhívásra, „A monori 
„tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” címmel. 

2. Az igényelt támogatás bruttó 500.000.000 Ft. 
3. Konzorciumi partnerként a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot kívánja 

bevonni. 
4. A pályázat előkészítésének koordinálásával a Monori Városfejlesztő 

Nonprofit Kft-t bízza meg. 
5. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció 

összeállítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot kéri fel, kivétel a 
közterületekre vonatkozó pályázati rész. 

6. A pályázat benyújtásához szükséges Projekt-előkészítő Tanulmány 
megrendelésére és előfinanszírozására felkéri a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatot. A költség a projekt költségvetése terhére 
elszámolható. 

7. A pályázat megvalósításához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány 
és annak részét képező költség-haszon elemzés megrendelésére és 
előfinanszírozására felkéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. A költség 
a projekt költségvetése terhére elszámolható. 

8. A pályázat benyújtása előtt a pályázat végleges tartalmának jóváhagyása 
a konzorcium vezetőjének, Monor Város Önkormányzatának a feladata 
és hatásköre. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

Dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

 
  



29/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében a BM 2019 - Deák Ferenc utca – Csokonai utca 
felújítása - pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: 
Monor Város Önkormányzata a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza 
meg a „Monor, Deák Ferenc utca – Csokonai utca felújítása” tárgyú projekt 
lebonyolítási tevékenységének az ellátásával nettó 1.130.000 Ft + ÁFA, 
bruttó 1.435.100 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

Dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

 
  



30/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében a BM 2019 - Deák Ferenc utca – Csokonai utca 
felújítása - pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: 
Monor Város Önkormányzata a beérkezett árajánlat alapján Vladár Zoltán 
egyéni vállalkozót bízza meg a „Monor, Deák Ferenc utca – Csokonai utca 
felújítása” tárgyú projekt műszaki ellenőri tevékenységének az ellátásával 
nettó 395.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 395.000 Ft megbízási díjért. Fedezet a 
projekt költségvetése. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

Dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

 
  



31/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit 
Kft. 2020. évi üzleti tervének 1. sz. módosítását. Az önkormányzati működési 
támogatás összegét 44 millió Ft-ban határozza meg, melynek folyósítása az 
üzleti tervben meghatározott ütemezés szerint történik. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

Dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

 
  



32/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 
 
Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere  
 
Farkas Alexandra (2209 Péteri, Táncsics M. u. 3.) részére Monor, Móricz Zs. u. 31. sz. ingatlan 
(Virágmánia virágüzlet) előtt – 2m2 közterület használatát árubemutatás céljára az alábbi 
feltételek mellett engedélyezi: 

 

1. Az engedély érvényes: 2020. március15. – 2020. október 31. közötti időszakban 
 

2. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:  
Farkas Alexandra – 2209 Péteri, Táncsics M. u. 3. 
Tel.: 06-30/6366112 

 

3. A közterület használatáért a 28/2004. (XI. 29.) ÖK Rendelet 2. sz. melléklete szerint az 
engedélyes 3.000,- Ft, azaz háromezer forint (200,- Ft/m2/hó * 2 m2 * 7,5 hó) összegű díjat 
köteles Monor Városi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára befizetni a 
Pénzügyi Iroda által kiállított - jelen határozat jogerőre emelkedése után postázott - számla 
ellenében. E határozat a befizetési bizonylattal együtt érvényes. 
 

4. A közterület-használat közérdekből kártérítési igény nélkül bármikor megszüntethető. A 
hozzájárulás megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása esetén a használó köteles a 
közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ezen kötelezettség 
felszólítás ellenére történő ismételt elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal az engedélyes 
költségére a helyreállítást elvégezteti. 

 

5.  Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 

 ha a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési 
kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget, az engedélyét megvonom. 

 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének behajtására jogosult a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. 

 Amennyiben Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben módosítja a 
közterület-használati díj mértékét, akkor az ezen határozatban meghatározott díj mértéke is 
ehhez igazodik. A közterület-használati díj módosításának mértékéről és időpontjáról a hivatal 
az engedélyest levélben értesíti. 

 Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát köteles 
hatóságomnak írásban bejelenteni.  

 Amennyiben az engedélyes a közterületet jelen határozatban foglaltaktól eltérő módon 
használja, szabálysértést követ el. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről 
az önkormányzat a közterület-felügyelő útján gondoskodik, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben a használó a hozzájárulás lejárta után továbbra is igénybe kívánja venni a 
közterületet, köteles ezt a szándékát a lejárat időpontja előtt legalább 15 nappal írásban 
bejelenteni és az engedély meghosszabbítását kérni. 

 Jelen közterület-használati engedély át nem ruházható. 

 A jogerős határozat alapján számlát az engedélyes részére a Pénzügyi Iroda ad ki. 
 

6. A közút kezelője a következőket írja elő: az 1/1975 KPM-BM sz. Rendelet, a KRESZ, az 1988. 
évi I. tv. valamint a 253/97. Korm. Rendelet (OTÉK) előírásait be kell tartani.  

A virágtartó állvány (bemutató állvány) rögzítését úgy kell megoldani, hogy az a 
közterület burkolatában semmilyen kárt, sérülést nem okozhat! 
Az árubemutató (virág) tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a 
járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot 
ne veszélyeztesse. A közterületet a tevékenységgel összefüggésben keletkezett 
szeméttől, szennyeződéstől az igénybe vevőnek folyamatosan (naponta) meg kell 
tisztítania! 



Amennyiben a közterület-használattal kapcsolatban a burkolatban, az utcabútorokban, 
illetve az úttartozékokban és jelzőberendezésekben az engedélyes kárt okoz, úgy a 
szükséges helyreállítást külön felszólítás nélkül köteles elvégezni.   
 

 
A határozat alapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
 
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem kerül 
visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A 
bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási cselekményközlésétől számított 
harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, 
hatóságomnál keresetlevél benyújtásával jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 

 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 

Farkas Alexandra (2209 Péter, Táncsics M. u. 3.) kérelmet nyújtott be Hivatalunknak. A kérelmet 
megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a közterület-használati engedély kérelem megfelel Monor 
Város Önkormányzat 28/2004. (XI. 29.) számú rendeletében szereplő előírásoknak. 
 
Határozatomat Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 
29.) sz. ÖK Rendeletében foglaltak alapján hoztam, a közterület-használati díj mértékét 28/2004. 
(XI.29.) sz. ÖK Rendelet 2. sz. melléklete alapján határoztam meg. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). pontján alapul.   
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43§ (7) 
bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
 
M o n o r, 2020. április 27. 
 
 
                  Darázsi Kálmán  
                                                                                                                   polgármester 
  



33/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Hegyi Dániel 2200 Monor, József Attila utca 35. szám 
alatti lakosnak térítésmentesen megállapított napi egyszeri meleg étel (ebéd) és 
annak kiszállítására vonatkozó 12/2020. (IV.09.) számú határozatnak „A 
támogatás 2020. május 2-től 2021. június 30-ig terjedő időszakra szól” 
részét adminisztrációs hiba folytán az alábbiak szerint módosítom: 
 
„A támogatás 2020. május 2-től 2020. június 30-ig terjedő időszakra szól.” 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

 
  



34/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében a BM 2019 - Deák Ferenc utca – Csokonai utca 
felújítása - pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: 
Monor Város Önkormányzata a „Monor, Deák Ferenc utca – Csokonai utca 
felújítása” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a kivitelezésre az alábbi 
cégektől kér ajánlatot: 
 
1. SURA 2004 Kft. (2200 Monor, Bocskai u. 19.) 
2. HE-DO Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Váci út 

76.) 
3. LACZKÓ TEAM Építőipari és Gépkölcsönző Kft. (2253 Tápióság, 

Szentmártonkátai út 69.) 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

Dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

 
  



35/2020. (IV.28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
a vészhelyzet megszűntéig megerősítem, az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 
2.§–ával 2020. március 18. napjától a Monori Bölcsődében, valamint a 
monori székhelyű óvodákban elrendelt rendkívüli szünetet. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem az érintett 
intézmények vezetőit, hogy azon szülök gyermekei részére, akik 
munkaviszonnyal rendelkeznek és feltétlenül dolgozniuk kell a napközbeni 
kiscsoportos gyermekfelügyeletet, valamint erre vonatkozó kérelem esetén a 
gyermekek étkeztetését (az ételkiszállításba a KÖVÁL Zrt-t bevonva)  a 
továbbiakban is szervezzék meg és biztosítsák. 

 
Határidő:  azonnal, folyamatosan a vészhelyzet megszűnéséig 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
érintett intézményvezetők 
Takár Gábor Jenő vezérigazgató 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



36/2020. (IV.28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
a vészhelyzet megszűntéig megerősítem, az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 
5.§ c.) pontjával 2020. március 16. napjától a Művelődési Ház és a Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás határozatlan ideig 
történő bezárását. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem az érintett 
intézményvezetőt, és a Vigadó Kulturális és Civil Központ Np. Kft. 
ügyvezetőjét a fenti intézkedések foganatosítására. 

 
Határidő:  azonnal, folyamatosan a vészhelyzet megszűnéséig 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
dr. Uherkovich László igazgató 
Hanzelik Andrea ügyvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



37/2020. (IV.28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
a vészhelyzet megszűntéig megerősítem, az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 
3.§ - 5.§-ai alapján 2020. március 16. napjától a Városi Sportcsarnok és a 
Vigadó rendezvényeinek látogatási tilalmára vonatkozóan elrendelt 
rendelkezéseket. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem a Monori Sportcsarnok 
Kft. és a Vigadó Kulturális és Civil Központ Np. Kft. ügyvezetőjét a fenti 
intézkedések foganatosítására. 

 
Határidő:  azonnal, folyamatosan a vészhelyzet megszűnéséig 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



38/2020. (IV.28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként a 
Képviselő-testület 11/2020. (I. 13.) KT határozatában, valamint a Monor 
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.3.) 
önkormányzati rendeletében a Monori Sportegyesület részére 2020. évben 
megállapított pénzbeli támogatást az alábbiak szerint módosítom: 

 
1. A Monori Sportegyesület részére megállapított pénzbeli támogatás 2020. 
év tekintetében 40.5 millió Ft összegre módosul, melynek kiutalása a 
következő ütemben történik: 

- Első negyedév (már kiutalt): 3x 5M Ft/hó 
- Második negyedév: 3x 2.5 M Ft/hó 
- Nyári időszak (július-augusztus): 2x 1M Ft/hó 
- Őszi időszak (szeptember-december): 4x 4M Ft/hó. 

A Monori Sportegyesülettel 2020. március 4. napján megkötött támogatási 
megállapodás a fentieknek megfelelően módosul. 
 
2. A veszélyhelyzet megszűnésével, amennyiben az Önkormányzat 
gazdálkodása lehetővé teszi úgy a nyár végi táborok megszervezésnek 
önálló támogatási lehetőségét az Önkormányzat megvizsgálja. 
 
3. Az MSE Vezetése a szeptemberi időszakban részletesen áttekinti a 
Sportegyesület működési, valamint TAO finanszírozottságát, biztonságát, 
beleértve a Monori Labdarúgó Kft-t is, melynek alapján Önkormányzat felé 
tájékoztató és költségvetési éven átnyúló finanszírozási koncepció készül. 
 
4. Figyelemmel arra, hogy a Sportegyesület TAO elszámolási időszaka 
2020.07.01-2021.06.30, így az Egyesület megvizsgálja annak a lehetőségét 
is, hogy az Önkormányzat az ezen időszaki megvalósításhoz szükséges 
önrészeket csak a 2021. évi költségvetés terhére biztosítsa. 

 
Határidő:  2020. április 30. 
Felelős:  Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



39/2020. (IV. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere elfogadja a mezőőrök 2020. évi tevékenységéről készült 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Veres András mezőőr 
Kaári András mezőőr 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



40/2020. (IV. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere az előterjesztettnek megfelelően elfogadja a Vigadó 
Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének I. módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



41/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere, figyelembe véve a képviselő-testületi 
tagok véleményét, úgy határoz, hogy értékesítésre jelöli ki az önkormányzat 
tulajdonában lévő, 9188 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület 
megnevezésű, 410 m2 területű ingatlanát. 
Monor Város Önkormányzatának Polgármestere vevőként, a 24/1999. ÖK 
Rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján, versenyeztetés mellőzésével, 
Costia Kitti, 1185 Budapest, Lugos u. 22. sz. alatti lakost jelöli ki. 
Monor Város Önkormányzatának Polgármestere a Dr. Babinszki György 
igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő által, a 9188 hrsz.-ú ingatlanra 
készített 688.-Ft/m2, azaz 282.00.-Ft összegű értékbecslést elfogadja. A 
vételár összegét 300.000.-Ft összegben határozza meg. 
 

Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



42/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere, figyelembe véve a képviselő-testületi 
tagok véleményét, úgy határoz, hogy Kajli Judit egyéni vállalkozónak, a 
Kossuth L. u. 80/B. 2. sz. üzlethelyiség bérlőjének a bérleti díj 2020. március 
19. napjától az üzlet veszélyhelyzet miatti zárva tartásáig történő elengedése 
iránti kérelmére a bérleti díjat nem engedi el. 
A veszélyhelyzet idejére fizetési könnyítést engedélyez az alábbiak 
szerint: 
Valamennyi szerződés szerinti bérleti díj kiszámlázásra kerül, de 2020. 
április 1. napjától a tevékenysége újraindításáig terjedő időszakra eső, 
szerződés szerinti bérleti díj 30%-át köteles havonta kiegyenlíteni. 
Kajli Judit bérleti jogviszonya 2020. november 30. napján lejár. A bérleti díj 
különbözetet, ha a bérleti szerződése meghosszabbításra kerül, a 
tevékenysége beindítását követő egy év alatt, de legkésőbb 2021. december 
31. napjáig lesz lehetősége kamatmentesen megfizetni. Amennyiben 2020. 
november 30. napján a bérleti jogviszonya megszűnik, a felek elszámolnak 
egymással, és a hátralékos összeg fizetési határideje 2020. december 31. 
napja lesz. 
A fizetési moratórium nem érinti a bérlő azon jogát, hogy az eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



43/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere, figyelembe véve a képviselő-testületi 
tagok véleményét, úgy határoz, hogy Bukai Zsófiának (Future Style Kft.), 
a Kossuth L. u. 80/B. 3. sz. üzlethelyiség bérlőjének a bérleti díj 2020. 
március 23. napjától az üzlet veszélyhelyzet miatti 4 órára történő 
csökkentett nyitva tartásáig a bérleti díj csökkentése iránti kérelmére a 
bérleti díjat nem csökkenti. 
A veszélyhelyzet idejére fizetési könnyítést engedélyez az alábbiak 
szerint: 
Valamennyi szerződés szerinti bérleti díj kiszámlázásra kerül, de 2020. 
április 1. napjától a tevékenysége újraindításáig terjedő időszakra eső, 
szerződés szerinti bérleti díj 30%-át köteles havonta kiegyenlíteni. 
A bérleti díj különbözetet a tevékenysége újraindítását követő egy év alatt, 
de legkésőbb 2021. december 31-ig lesz lehetősége kamatmentesen 
megfizetni. 
A fizetési moratórium nem érinti a bérlő azon jogát, hogy az eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



44/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere, figyelembe véve a képviselő-testületi 
tagok véleményét, úgy határoz, hogy az S.A.P. cégcsoportnak, a Petőfi S. 
u. 4. sz. alatti főépület emeleti és udvari épület bérlőjének a bérleti díj 2020. 
április 1. napjától a tevékenysége szüneteltetése időtartamára történő 
elengedése iránti kérelmére a bérleti díjat nem engedi el. 
A veszélyhelyzet idejére fizetési könnyítést engedélyez az alábbiak 
szerint: 
Valamennyi szerződés szerinti bérleti díj kiszámlázásra kerül, de 2020. 
április 1. napjától a tevékenysége újraindításáig terjedő időszakra eső, 
szerződés szerinti bérleti díj 30%-át köteles havonta kiegyenlíteni. 
Az S.A.P. cégcsoport bérleti jogviszonya 2021. május 14. napján lejár. A 
bérleti díj különbözetet, ha az önkormányzat általi kötelező pályáztatás 
eredményeként a bérleti jogviszonya folytatásra kerül, a tevékenysége 
újraindítását követő egy év alatt, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig 
lesz lehetősége kamatmentesen megfizetni. Amennyiben 2021. május 14. 
napján a bérleti jogviszonya megszűnik, a felek elszámolnak egymással, és 
a hátralékos összeg fizetési határideje 2021. április 30. napja lesz. 
A fizetési moratórium nem érinti a bérlő azon jogát, hogy az eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



45/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere, figyelembe véve a képviselő-testületi 
tagok véleményét, úgy határoz, hogy Sinkovicz Pálnénak, a Mikszáth K. u. 
61. sz. alatti lakás bérlőjének a lakbérfizetési kötelezettsége 2020. március 
hótól történő szüneteltetése iránti kérelmére a lakbért nem engedi el. 
A veszélyhelyzet idejére fizetési könnyítést engedélyez az alábbiak 
szerint: 
Valamennyi szerződés szerinti lakbér kiszámlázásra kerül, de 2020. április 1. 
napjától a veszélyhelyzet időtartamára eső, szerződés szerinti lakbér 30%-át 
köteles havonta kiegyenlíteni. 
A lakbér különbözetet a veszélyhelyzetet feloldását követő egy év alatt, de 
legkésőbb 2021. december 31. napjáig lesz lehetősége kamatmentesen 
megfizetni. 
A fizetési moratórium nem érinti a bérlő azon jogát, hogy az eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



46/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere, figyelembe véve a képviselő-testületi 
tagok véleményét, úgy határoz, hogy Sakwe Andrea egyéni vállalkozónak, 
a vásártéri lángosos pavilon területe bérlőjének a bérleti díj 2020. március 
17. napjától a piacok veszélyhelyzet miatti zárva tartásáig történő 
elengedése iránti kérelmére a bérleti díjat 2020. április 1. napjától a 
veszélyhelyzet időtartamára teljes egészében elengedi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



47/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy a jelenlegi helyzetre 
való tekintettel, a 0324/2 hrsz.-ú, 4796 m2 területű külterületi ingatlannak 
sem az értékesítésére, sem a bérbe adásra nem ír ki pályázatot. Az ingatlan 
hasznosítására a veszélyhelyzet feloldását követően tér vissza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



48/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere, figyelembe véve a képviselő-testületi 
tagok véleményét, úgy határoz, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel 
ingatlan értékesítésre, bérbe adásra nem ír ki pályázatot, nem kívánja sem 
értékesítésre, sem bérbe adásra kijelölni a 6066/20 és 6066/23 hrsz.-ú 
ingatlanait, és nem kíván opciós adásvételi szerződést kötni. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



49/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere úgy határoz, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 
Monor, Tátra és Mátra utca egyirányúsításával kapcsolatban meghozott, 
125/2020.(III.10.) VPB határozat végrehajtását felfüggeszti a jelen 
koronavírus okozta járvány eredményeképp létrejött bizonytalan helyzet 
megszűnéséig, de legfeljebb a veszélyhelyzet végét követő 15. napig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



50/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja Törökné 
Dienes Hajnalka és Török János, 2200 Monor, Klapka utca 11. 2 lph. III. em. 
17. sz. alatti lakosok által út céljára térítésmentesen felajánlott, Monor, 
Acsádi köz 8069/2 hrsz.-ú, 54 m2 területű, kivett közforgalom elől el nem 
zárt magánút megnevezésű ingatlant.  
Monor Város Önkormányzatának Polgármestere a tulajdonjog átvezetésével 
egy időben kéri a PMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályától a 
közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezés közútra történő 
módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



51/2020. (V. 4.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében a Monor Okos Város projekt megvalósítása érdekében 
hozzájárul, hogy a H2.1 és H2.5 alprojektek és a kapcsolódó „út típusú” 
projektelemek jóváhagyási tervének elkészítésére a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Fejér Európa 
Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 26.), nettó 7.070.000 Ft + 
ÁFA, bruttó 8.978.900 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



52/2020. (V. 4.) polgármesteri határozat 
 

 
Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere  
 
Lóti-Futi Expressz 2015 Kft. (2211 Vasad, Bem u. 62.) részére Monor, Petőfi S. u. 3. sz. ingatlan 
előtti, Petőfi utca 2441 Hrsz. alatti 1 m2 közterület használatát megállító tábla kihelyezés céljára 
az alábbi feltételek mellett engedélyezi: 

 
1. Az engedély érvényes: 2020. május 1. – 2021. április 30. közötti időszakban 

 
2. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:  

 Tóth Éva (2211 Vasad, Bem u. 62.) 
 Tel.: 06-20/246-0535 

 
3. A közterület használatáért a 28/2004. (XI. 29.) ÖK Rendelet 2. sz. melléklete szerint az 

engedélyes 2.400,- Ft, azaz kettőezer-négyszáz forint (200,- Ft/m2/hó * 1 m2 * 12 hó) 
összegű díjat köteles Monor Városi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára 
befizetni a Pénzügyi Iroda által kiállított - jelen határozat jogerőre emelkedése után postázott - 
számla ellenében. E határozat a befizetési bizonylattal együtt érvényes. 
 

4. A közterület-használat közérdekből, közlekedésbiztonsági, városképi, városfejlesztési okokból 
kártérítési igény nélkül bármikor megszüntethető. A megállító táblát úgy kell elhelyezni, hogy az 
ne akadályozza a közterület és szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, a 
közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. Éjszakára és a munkaszüneti napokon a megállító 
táblát a közterületről el kell távolítani. Nem alkalmazható a KRESZ-ben szereplő táblák 
színösszeállítása (kék, zöld, sárga és fehér alapszín), továbbá az útirányjelző, útba-igazító 
táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer, villogó vagy káprázást okozó felület vagy 
belülről kivilágított kivitel. A hozzájárulás megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása 
esetén a használó köteles a közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül 
helyreállítani. Ezen kötelezettség felszólítás ellenére történő ismételt elmaradása esetén a 
Polgármesteri Hivatal az engedélyes költségére a helyreállítást elvégezteti. 

 
5.  Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 

 ha a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési 
kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget, az engedélyét megvonom. 

 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének behajtására jogosult a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. 

 Amennyiben Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben módosítja a 
közterület-használati díj mértékét, akkor az ezen határozatban meghatározott díj mértéke is 
ehhez igazodik. A közterület-használati díj módosításának mértékéről és időpontjáról a hivatal 
az engedélyest levélben értesíti. 

 Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát köteles 
hatóságomnak írásban bejelenteni.  

 Amennyiben az engedélyes a közterületet jelen határozatban foglaltaktól eltérő módon 
használja, szabálysértést követ el. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről 
az önkormányzat a közterület-felügyelő útján gondoskodik, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben a használó a hozzájárulás lejárta után továbbra is igénybe kívánja venni a 
közterületet, köteles ezt a szándékát a lejárat időpontja előtt legalább 15 nappal írásban 
bejelenteni és az engedély meghosszabbítását kérni. 

 Jelen közterület-használati engedély át nem ruházható. 

 A jogerős határozat alapján számlát az engedélyes részére a Pénzügyi Iroda ad ki. 
 
 

A határozat alapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
 



Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem kerül 
visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A 
bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási cselekményközlésétől számított 
harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, 
hatóságomnál keresetlevél benyújtásával jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 

 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 

Lóti-Futi Expressz 2015 Kft. (2211 Vasad, Bem u. 62.) kérelmet nyújtott be Hivatalunknak. A kérelmet 
megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a közterület-használati engedély kérelem megfelel Monor 
Város Önkormányzat 28/2004. (XI. 29.) számú rendeletében szereplő előírásoknak. 
 
Határozatomat Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 
29.) sz. ÖK Rendeletében foglaltak alapján hoztam, a közterület-használati díj mértékét 28/2004. 
(XI.29.) sz. ÖK Rendelet 2. sz. melléklete alapján határoztam meg. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). pontján alapul.  
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43§ (7) 
bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
 
M o n o r, 2020. május 4. 
 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



53/2020. (V. 6.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként  
jóváhagyom, hogy Moni Márton (sz.: Bp., 1956.01.09., an.: Somogyi 
Jusztina) 2200 Monor, Hegyessy tanya 65. szám alatti lakos részére 
300.000.-, azaz háromszázezer forint települési támogatás elemi kár 
elhárítása megállapítását, melyre 2020. augusztus 31. elszámolási 
kötelezettsége van. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem a Polgármesteri 
Hivatalt Jegyzői Irodájának ügyintézőjét, hogy készítse elő a támogatás 
megállapításáról szóló határozatot. 
 
Határidő: 2020. május 15. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Bajkai Ágnes ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



54/2020. (V. 7.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében „A Monori piac felújítása” című projekt megvalósítása 
érdekében megemeli a projekt költségvetését 333.255 Ft-tal. Fedezet a 
Bajcsy úti óvoda építése beruházás eszközbeszerzésére tervezett 
keretösszeg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



55/2020. (V. 7.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében „A Monori piac felújítása” című projekt részeként 
megrendeli a LACZKÓ TEAM Építőipari és Gépkölcsönző Kft-től (2253 
Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) az 530 m2-nyi térkő burkolat bontását és 
javítását nettó 4.547.930 Ft, bruttó 5.775.871 Ft értékben. Fedezet a projekt 
költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



56/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy 

a Bárka Családi Bölcsőde 2020. évi működésére vonatkozóan 
benyújtott támogatási kérelméről szóló döntés 

– az Emberi Erőforrások Bizottsága Elnökének és  
Tagjainak javaslatai alapján – 

a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra kerüljön elhalasztásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



57/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Lakatos József 2200 Monor, Klapka utca 1. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



58/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Lakatos Józsefné 2200 Monor, Klapka utca 1. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



59/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Molnár Gyula Zoltán 2200 Monor, Szélmalom utca 135. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



60/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Kolompár Károly 2200 Monor, Cinka Panna utca 2. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



61/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Katona István 2200 Monor, Völgykút 9029 hrsz. 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



62/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Jóni Pál 2200 Monor, Dózsa György út 8. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



63/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Burján László 2200 Monor, Erzsébet királyné utca 6. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



64/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Nagyné Szabó Piroska 2200 Monor, Csokonai utca 1. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



65/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Farkas Gézáné 2200 Monor, Árpád utca 17. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



66/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Magócsi Margit 2200 Monor, Móricz Zsigmond utca 74. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



67/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Téglás Hajnalka 2200 Monor, Laposhegy 10588. hrsz. 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



68/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Vas Sándor 2200 Monor, Strázsahegy 9819. hrsz. 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



69/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Vas Sándorné 2200 Monor, Strázsahegy 9819. hrsz. 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



70/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Hegyi Dániel 2200 Monor, József Attila utca 35. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



71/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Szelei Zoltán 2200 Monor, Kiss Ernő utca 4/II. IV. emelet 14. a. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



72/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Paput Zoltánné 2200 Monor, Ady Endre utca 2. szám 2. em. 8. a. sz. 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



73/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Fűri Józsefné 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 18. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



74/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Horváth Jenőné 2200 Monor, Dugonics utca 16. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



75/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy  

Burján György 2200 Monor, Eötvös utca 10. szám 
alatti lakosnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) és annak kiszállítása kerüljön 
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időszakra szól. 
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért. 
Amennyiben támogatott szociális vagy jövedelmi helyzetében változás 
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



76/2020. (V. 14.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom a KÖVÁL Np. Zrt.-nek a vészhelyzetre tekintettel elkészített 
piac újranyitási koncepcióját. 
 
Határidő: 2020. május 20. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



77/2020. (V. 14.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy Monor Város Önkormányzata a Monori Polgárőr 
Közhasznú Egyesülettel közösen pályázatot nyújtson be a „Polgárőr Város„ 
cím elnyerésére. 
 
Határidő: 2020. május 22. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



78/2020. (V. 15.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom, hogy Monor Város Önkormányzata és a Kövál Nonprofit Zrt. 
piacüzemeltetési szabályzatának 1. számú melléklete 2020. május 20-i 
hatállyal akként történő módosítását, hogy az Egyéb díjszabások köre – a 
Piac felújítási pályázat keretében az árusító térben kialakított 6 darab 
áramvételezési pont okán – kiegészüljön az Áramvételi lehetőség bruttó: 400 
Ft/alkalom/hűtő egység díjtétellel. 
 
Határidő: 2020. május 20. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



79/2020. (V. 18.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy Kanalas János 
egyéni vállalkozónak, a Városi piac 6757/36 hrsz.-ú pavilon bérlőjének a 
bérleti díj 2020. március 17. napjától a piacok veszélyhelyzet miatti zárva 
tartásáig történő elengedése iránti kérelmére a bérleti díjat 2020. március 
17. napjától 2020. május 19. napjáig teljes egészében elengedi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



80/2020. (V. 20.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere a határozat mellékletének megfelelően 
pályázati felhívást tesz közzé a nyári napközis táborok szervezésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



81/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében megrendeli az ENERGO-LIGHT Innovatív Kft-től (6000 
Kecskemét, Gyenes Mihály tér 7. a KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 jelű 
projekt lezárásához az Ady Úti Általános Iskola és a József Attila Gimnázium 
„B” épületének energetikai tanúsítványának az elkészítését nettó 400.000 Ft 
+ ÁFA, bruttó 508.000 Ft díjért. Fedezet a Bajcsy úti óvoda építése 
beruházás eszközbeszerzésére tervezett keretösszeg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



82/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében megrendeli a „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című 
projekt részeként a mellékelt táblázat szerinti eszközöket, bútorokat. 
Fedezet a projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



83/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében akként módosítja az új bölcsőde tervezésére 
vonatkozó, a PEDIAPLAN Kft-vel (2700 Cegléd, Rákóczi út 55. 4/8) kötött 
tervezési szerződést, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott 
engedélyezési építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésének a 
teljesítési határideje (I. ütem) 60 napról 90 napra módosul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



84/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestereként a Monori Bölcsődében, valamint a 
monori székhelyű óvodákban 2020. március 18. napjától elrendelt rendkívüli 
szünetet 2020. május 25. napjától visszavonom. 
 
Határidő: 2020. május 25. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
érintett intézményvezetők 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



85/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzata 
nevében és annak Képviselő-testülete helyett döntéshozatalra jogosultként 
elfogadom a Monor Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 
II. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



86/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében akként módosítja az Okos város projekt keretében 
kijelölt tantermek felújításával kapcsolatos, a SA-DI Kft-vel (2200 Monor, 
Rákóczi u. 52.) kötött vállalkozási szerződést, hogy a szerződés 5. 
pontjában meghatározott befejezési határidő 2020.06.05-re módosul, 
valamint megrendelésre kerül pótmunka keretében az Ady Úti Általános 
Iskola radiátorainak újra rögzítése és újra csövezése nettó 83.000 Ft + ÁFA, 
bruttó 105.410 Ft értékben. Fedezet a projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



87/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében elfogadja a Monori Rendőrkapitányság 2019. évi 
bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló beszámolót, megköszöni a 
Monori Rendőrkapitányság eddigi tevékenységét, és további jó munkát 
kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



88/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében elfogadja a Monori Bölcsőde 2019. évi szakmai 
munkájáról szóló beszámolóját, és megköszöni az Intézményvezetőnek, 
valamint munkatársainak az elmúlt évben végzett munkát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Fazekas Józsefné intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



89/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében elfogadja a Monori Gondozási Központ 2019. évi 
szakmai munkájáról szóló beszámolóját, és megköszöni az 
Intézményvezetőnek, valamint munkatársainak az elmúlt évben végzett 
munkát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Iványi Margit intézményvezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



90/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere az alábbiak szerint határozza meg az 
önkormányzat fenntartásában működő óvodák maximális csoportlétszámait: 

 

Sorsz. 
Csoport típusa 

(kis/középső/nagy/vegyes
) 

Csoport neve 
Csoportszob

a területe 
(m2) 

Maximális 
csoportlétszám 

Monori Kossuth Lajos Óvoda 

1. vegyes Babóca 20 24 

2. vegyes Gyöngyvirág 50 27 

3. kis Katica 50 30 

4. középső Margaréta 50 30 

5. nagy Mazsola 50 29 

6. nagy Micimackó 16 23 

7. kis Mókus 50 30 

8. középső Tulipán 50 29 

Összesen       222 

Monori Petőfi Óvoda 

1. nagy Mazsola 42,4 30 

2. középső Ficánka 33,4 27 

3. kis Pillangó 62,6 27 

4. vegyes Sün 43,5 29 

Összesen       113 

Monori Petőfi Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utcai telephely óvodája 

1. vegyes vagy kis sárga csop 49,8 29 

2.   kék csop. 51,3 25 

3.   piros csop. 49,9 25 

Összesen       79 

Monori Tesz-Vesz Óvoda 

1. vegyes Méhecske 56 30 

2. vegyes Katica 50 28 

3. vegyes Mazsola 50 28 

4. vegyes Napocska 50 28 

5. vegyes Cica 50 28 

6. vegyes Kisvakond 44 28 

Összesen       170 

Monori Napsugár Óvoda 

1. Kiscsoport Maci 48 29 

2. Középső csoport Katica 48 30 

3. Nagycsoport Méhecske 48 29 

4. Vegyes csoport Manócska 48 30 

Összesen       118 

 



Monori Szivárvány Óvoda 

1. kiscsoport Cseresznye 31 22 

2. középső csoport Körte 33 22 

3. nagycsoport Alma 32 22 

Összesen       66 

     Mindösszesen       768 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
óvodavezetők 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



91/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monori Kossuth Lajos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A Monori Kossuth Lajos Óvoda Alapító Okiratának 6.2 számú pontjában a 
maximális gyermek -, tanulólétszámot 2020. augusztus 1-jei hatállyal 222 
főre módosítja. 
Monor Város Polgármestere a fenti változásokat tartalmazó módosító 
okiratban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Kossuth Lajos Óvoda Alapító Okiratát. 

 
Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 

átvezetésének az időpontja. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



92/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monori Petőfi Óvoda Alapító Okiratát 2020. augusztus 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
 
A Monori Petőfi Óvoda Alapító Okiratának 1.2. pontja az alábbi 1.2.2. 
alponttal egészül ki: 
 
"A költségvetési szerv 
1.2.2. telephelye: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 11." 
 
A Monori Petőfi Óvoda Alapító Okiratának 6.2. pontja helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 

 

  feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Monori Petőfi Óvoda Petőfi utcai 
székhely 

- 113 

2 
Monori Petőfi Óvoda Bajcsy utcai 
telephely 

- 79 

 
A Monori Petőfi Óvoda Alapító Okiratának 6.3. pontja az alábbi 2. alponttal 
egészül ki. 
 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

  ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

2 
2200 Monor, Bajcsy - 
Zsilinszky Endre utca 11. 

6713 használati jog óvoda épület 

 
Monor Város Polgármestere a változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Petőfi 
Óvoda Alapító Okiratát.  
 

 
Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 

átvezetésének az időpontja. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



93/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monori Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A Monori Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának 6.2 számú pontjában a 
maximális gyermek -, tanulólétszámot 2020. augusztus 1-jei hatállyal 170 
főre módosítja. 
Monor Város Polgármestere a fenti változásokat tartalmazó módosító 
okiratban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratát. 

 
Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 

átvezetésének az időpontja. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



94/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monori Napsugár Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A Monori Napsugár Óvoda Alapító Okiratának 6.2 számú pontjában a 
maximális gyermek -, tanulólétszámot 2020. augusztus 1-jei hatállyal 118 
főre módosítja. 
Monor Város Polgármestere a fenti változásokat tartalmazó módosító 
okiratban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Napsugár Óvoda Alapító Okiratát. 

 
Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 

átvezetésének az időpontja. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



95/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monori Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A Monori Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának 6.2 számú pontjában a 
maximális gyermek -, tanulólétszámot 2020. augusztus 1-jei hatállyal 66 főre 
módosítja. 
Monor Város Polgármestere a fenti változásokat tartalmazó módosító 
okiratban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori 
Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát. 

 
Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 

átvezetésének az időpontja. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



96/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere 
felkéri a Monori Petőfi Óvoda vezetőjét, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai 
telephely óvodájának 2020. szeptember 1-jei nyitása kapcsán készítse el 
elfogadásra az óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
Pedagógiai Programját és Házirendjét legkésőbb 2020. június 30-ig. 

 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Zsember Ágnes óvodavezető 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



97/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület 739/2020. (XII.12.) 
számú határozatát módosítva a Monori Bölcsőde nyári zárva tartását 2020. 
július 27. – 2020. augusztus 7. közötti időszakra határozza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Fazekas Józsefné intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



98/2020. (V. 22.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere Képviselő-testület 737/2020. (XII.12.) 
számú határozatát módosítva az alábbiak szerint határozza meg az 
önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2020. évi nyári zárva tartását: 
 

2020.év 
07.hó 
06-10 

07.hó 
13-17 

07.hó 
20-24 

07.hó 
27-31 

08.hó 
03-07 

Monori Petőfi Óvoda zárva zárva    

Monori Kossuth Lajos Óvoda  zárva zárva   

Monori Szivárvány Óvoda   zárva zárva   

Monori Napsugár Óvoda    zárva zárva 

Monori Tesz-vesz Óvoda    zárva zárva 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
óvodavezetők 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



99/2020. (V. 27.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere a Monori Jászai Mari Általános Iskola 
lapostető javítását támogatja, Monor Város Önkormányzata hozzájárul a 
javítással kapcsolatos költségek felének biztosításához, tehát bruttó 
725.170,- Ft-tal támogatja a munkálatok megvalósulását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző 

 
 
 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



100/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében elfogadja a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról 
szóló beszámolóját, és megköszöni az Ügyvezető védőnőnek, valamint 
munkatársainak az elmúlt évben végzett munkát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Molnárné Virág Erika ügyvezető védőnő 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



101/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az 
alábbiak szerint határoz: 
Monor Város Önkormányzata a LACZKÓ TEAM Építőipari és Gépkölcsönző 
Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg a „Monor, Deák 
Ferenc utca – Csokonai utca felújítása” tárgyú projekt kivitelezési munkáival 
nettó 28.033.299 Ft + ÁFA, bruttó 35.602.290 Ft díjért. Fedezet a projekt 
költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



102/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az 
alábbiak szerint határoz: 
Elfogadja a Monor Városi Sportcsarnok nyitásáról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



103/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként 
elfogadom,  
 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Monor Város 
Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelését. Monor Város 
Polgármestere felkéri a Jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 
Képviselő-testület megköszöni az érintett dolgozók 2019. évben végzett 
munkáját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Szekeres Szabolcs ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



104/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom a Monor Okos Város WiFi kommunikációs hálózatok tervezése 
alprojekt műszaki leírását, és ennek alapján a beszerzés megindítását, 
egyidejűleg jóváhagyom az ezzel kapcsolatos ajánlattételre az alábbi 
gazdasági társaságok felkérését: 
 
1. SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (1142 Budapest, 

Szihalom u. 7.) 
2. Delta Távközléstechnikai Kft. (2241 Sülysáp, Vasút utca 42.) 
3. Bittelfon Kft. (2700 Cegléd, Borona utca 5.). 
 
A dokumentáció elfogadásával egyidejűleg felhatalmazom a Monori 
Városfejlesztő Kft.-t, hogy a beszerzést saját hatáskörben folytassa le a 
projektben szabályszerűen rendelkezésre álló keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



105/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
jóváhagyom a Monor Okos Város szoftverfejlesztéseket előkészítő szakértői, 
folyamat modellezési, tervezési és dokumentációs feladat alprojekt  műszaki 
leírását, és ennek alapján a beszerzés megindítását, egyidejűleg 
jóváhagyom az ezzel kapcsolatos ajánlattételre az alábbi gazdasági 
társaságok felkérését: 
 
1. Abaco.hu Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (2083 Solymár, 

Méhes utca 4.) 
2. Madflow Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Baross utca 23. A. ép.) 
3. NGROUP Kft. (1146 Budapest, Thököly út 162. fszt. 4.) 
 
A dokumentáció elfogadásával egyidejűleg felhatalmazom a Monori 
Városfejlesztő Kft.-t, hogy a beszerzést saját hatáskörben folytassa le a 
projektben szabályszerűen rendelkezésre álló keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



106/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy 
határoz, hogy a Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 
39.) intézmény vezetésére (magasabb vezető) Gyengéné Burján Szilviát 
bízza meg 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig terjedő időszakra. 
A garantált illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban Nkt.) szerint állapítja meg. A vezetői pótlék mértékét 
az Nkt. szerint, az illetményalap 40%-ban (73.080 Ft) határozza meg. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



107/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
a 8/2020. (IV.01.) számú polgármesteri határozatot akként módosítom, hogy 
a Monor 2. számú gyermekorvosi körzet feladatellátását 2020. június 1. 
napjától október 31. napjáig helyettesítéssel Dr. Lakos Gábor egyéni 
vállalkozó lássa el a 2020. május hónapra megkötött szerződésben rögzített 
havi megbízási díj összegben és az ott meghatározott feltételekkel. 
 
A fentiekben biztosított jogkörömben eljárva felkérem a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy készítse elő a fentieket tartalmazó megállapodást. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



108/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel, a vásártér beépítési terveinek elkészítésére 
kötött szerződés felfüggesztését 2020. szeptember 15-ig meghosszabbítom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Orosházi Tamás ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



109/2020. (VI. 3.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere  
 
James Food Kft. (2200 Monor, Liliom u. 37.) részére Monor, Kossuth L. u. 65–67. sz. (Vigadó 
Étterem) előtt 20m2 közterület használatát vendéglátóipari tevékenység (terasz) céljára az alábbi 
feltételek mellett díjmentesen engedélyezi: 

 
1. Az engedély érvényes: 2020. június 5. – 2020. szeptember 1. közötti időszakban 

Helyszíne: Monor, Kossuth L. u. 65–67. előtti közterület 
 

2. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:  
Szopóczi János 2200 Monor, Liliom u. 37. 
Tel.: 06-30/217-2788 

 
3. A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) sz. Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése 

alapján a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza 
után 2020. szeptember 1. napjáig közterület-használati díjat nem kell megfizetnie. 
Fenti rendelet 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy a védőtávolság megtartásához 
szükséges feltételek biztosításáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője gondoskodik.  
Felhívom az engedélyes figyelmét a védelmi előírások, valamint a jogszabály-változások 
folyamatos figyelembe-vételére és azok szigorú betartására. 
 

4. A közterület-használat közérdekből kártérítési igény nélkül bármikor megszüntethető. A 
hozzájárulás megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása esetén a használó köteles a 
közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ezen 
kötelezettség felszólítás ellenére történő ismételt elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal az 
engedélyes költségére a helyreállítást elvégezteti. 

 
5.  Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 

 ha a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja az engedélyét megvonom. 

 Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát köteles 
hatóságomnak írásban bejelenteni.  

 Amennyiben az engedélyes a közterületet jelen határozatban foglaltaktól eltérő módon 
használja, szabálysértést követ el. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről 
az önkormányzat a közterület-felügyelő útján gondoskodik, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben a használó a hozzájárulás lejárta után továbbra is igénybe kívánja venni a 
közterületet, köteles ezt a szándékát a lejárat időpontja előtt legalább 15 nappal írásban 
bejelenteni és az engedély meghosszabbítását kérni. 

 Jelen közterület-használati engedély át nem ruházható. 
 

6. A közút kezelője a következőket írja elő: az 1/1975 KPM-BM sz. Rendelet, a KRESZ, az 1988. 
évi I. tv. valamint a 253/97. Korm. Rendelet (OTÉK) előírásait be kell tartani.  
A terasz (bútorzat) kialakítása, a Gubán Sándor főépítésszel történt egyeztetés alapján 
történjen, a padlózat fa (lehetőleg vörösfenyő) teraszburkolatból készüljön. Az asztalok 
közötti védőtávolságokat a hatályos előírások szerint kell meghatározni és betartani! A  
balesetveszély elkerülése érdekében az igénybevétel helyét korláttal kell elkeríteni, 
tekintettel a kerékpárút közelségére. A korlát és a kerékpárút közötti 1m-es 
védőtávolságot be kell tartani. A zöldterületen lévő aknafedlapok, műtárgyak helyét 
szabadon kell hagyni, megközelíthetőségüket folyamatosan biztosítani kell, azokat 
lefedni tilos. 
Az engedélyezett közterület-használat a közterület burkolatában semmilyen kárt, sérülést 
nem okozhat! 
A vendéglátóipari tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a kerékpárúton, illetve a 
járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne 
veszélyeztesse. A közterületet a tevékenységgel összefüggésben keletkezett szeméttől, 
szennyeződéstől az igénybe vevőnek folyamatosan (naponta) meg kell tisztítania! 



Amennyiben a közterület-használattal kapcsolatban a burkolatban, az utcabútorokban, 
illetve az úttartozékokban és jelzőberendezésekben az engedélyes kárt okoz, úgy a 
szükséges helyreállítást külön felszólítás nélkül köteles elvégezni.                                                                                                           

 
A határozat alapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
 
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem kerül 
visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A 
bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási cselekményközlésétől számított 
harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, 
hatóságomnál keresetlevél benyújtásával jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 

 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 

James Food Kft. 2200 Monor, Liliom u. 37. kérelmet nyújtott be Hivatalunknak. A kérelmet 
megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a közterület-használati engedély kérelem megfelel Monor 
Város Önkormányzat 28/2004. (XI. 29.) számú rendeletében szereplő előírásoknak. 
 
Határozatomat Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 
29.) sz. ÖK Rendeletében foglaltak alapján hoztam, a közterület-használati díjra vonatkozó 
mentességet a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) sz. Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése 
állapította meg. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). pontján alapul.   
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43§ (7) 
bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
 
M o n o r, 2020. június 4. 

 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



110/2020. (VI. 3.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
elfogadom a Budapesti Kínai Evangélikus Gyülekezet által felajánlott 
védőfelszereléseket, melyeknek egy része a Város intézményeiben, 
cégeinél lesz felhasználva, illetve a biztonsági raktárkészletünket gyarapítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



111/2020. (VI. 5.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere  
 
Bódi Attila (2200 Monor, Kistói út 94.) részére Monor, Kistói út. 94. sz. ingatlan előtti 3621 Hrsz.-ú 
közterületen 2m2 használatát alkalmi (eper) árusítás céljára az alábbi feltételek mellett 
engedélyezem: 

 
1. Az engedély érvényes: 2020. június 1. – 2020. június 15. közötti időszakban 

 
2. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:  

 Bódi Attila –  2200 Monor, Kistói út 94. 
 Tel.: 06-20/223-5126 
 

3. A közterület használatáért a 28/2004. (XI. 29.) ÖK Rendelet 2. sz. melléklete szerint az 
engedélyes 7.500,- Ft, azaz hétezer-ötszáz forint (250,- Ft/m2/nap * 2 m2 * 15 nap) összegű 
díjat köteles Monor Városi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára befizetni 
a Pénzügyi Iroda által kiállított - jelen határozat jogerőre emelkedése után postázott - számla 
ellenében. E határozat a befizetési bizonylattal együtt érvényes. 
 

4. A közterület-használat közérdekből kártérítési igény nélkül bármikor megszüntethető. A 
hozzájárulás megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása esetén a használó köteles a 
közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ezen kötelezettség 
felszólítás ellenére történő ismételt elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal az engedélyes 
költségére a helyreállítást elvégezteti. 
 

5. A közút kezelője a következőket írja elő: az 1/1975 KPM-BM sz. Rendelet, a KRESZ, az 1988. 
évi I. tv. valamint a 253/97. Korm. Rendelet (OTÉK) előírásait be kell tartani.  

A járdát szabadon kell hagyni! Az alkalmi árusítást úgy kell végezni, hogy az a 
közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és 
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A közterületet a tevékenységgel 
összefüggésben keletkezett szeméttől, szennyeződéstől az igénybe vevőnek meg kell 
tisztítania! 

Amennyiben a közterület-használattal kapcsolatban a burkolatban, az utcabútorokban, 
illetve az úttartozékokban és jelzőberendezésekben az engedélyes kárt okoz, úgy a 
szükséges helyreállítást külön felszólítás nélkül köteles elvégezni.   
A sátor/pavilon/asztal rögzítését úgy kell megoldani, hogy az a közterület burkolatában 
semmilyen kárt, sérülést nem okozhat! 

 
6.  Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 

 ha a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési 
kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget, az engedélyét megvonom. 

 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének behajtására jogosult a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. 

 Amennyiben Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben módosítja a 
közterület-használati díj mértékét, akkor az ezen határozatban meghatározott díj mértéke is 
ehhez igazodik. A közterület-használati díj módosításának mértékéről és időpontjáról a hivatal 
az engedélyest levélben értesíti. 

 Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát köteles 
hatóságomnak írásban bejelenteni.  

 Amennyiben az engedélyes a közterületet jelen határozatban foglaltaktól eltérő módon 
használja, szabálysértést követ el. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről 
az önkormányzat a közterület-felügyelő útján gondoskodik, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben a használó a hozzájárulás lejárta után továbbra is igénybe kívánja venni a 
közterületet, köteles ezt a szándékát a lejárat időpontja előtt legalább 15 nappal írásban 
bejelenteni és az engedély meghosszabbítását kérni. 

 Jelen közterület-használati engedély át nem ruházható.                                                                                                                                 



 A jogerős határozat alapján számlát az engedélyes részére a Pénzügyi Iroda ad ki. 
 

A határozat alapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
 
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem kerül 
visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A 
bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási cselekményközlésétől számított 
harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, 
hatóságomnál keresetlevél benyújtásával jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 

 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 

Bódi Attila (2200 Monor, Kistói út 94.) kérelmet nyújtott be Hivatalunknak. A kérelmet megvizsgáltam 
és megállapítottam, hogy a közterület-használati engedély kérelem megfelel Monor Város 
Önkormányzat 28/2004. (XI. 29.) számú rendeletében szereplő előírásoknak. 
 
Határozatomat Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 
29.) sz. ÖK Rendeletében foglaltak alapján hoztam, a közterület-használati díj mértékét 28/2004. 
(XI.29.) sz. ÖK Rendelet 2. sz. melléklete alapján határoztam meg. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). pontján alapul.  
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43§ (7) 
bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
 
M o n o r, 2020. június 5. 

 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



112/2020. (VI. 5.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, 
hogy a Monor Okos Város WiFi kommunikációs hálózatok tervezése 
alprojekt tárgyban megkösse a megbízási szerződést a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Bittelfon Kft-vel (2700 Cegléd, Borona utca 5.) nettó 2.220.000 
Ft + ÁFA, bruttó 2.819.400 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



113/2020. (VI. 5.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, 
hogy a Monor Okos Város szoftverfejlesztéseket előkészítő szakértői, 
folyamat modellezési, tervezési és dokumentációs feladat alprojekt tárgyban 
megkösse a megbízási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó NGROUP 
Kft-vel (1146 Budapest, Thököly út 162. fszt. 4.) nettó 13.890.000 Ft + ÁFA, 
bruttó 17.640.300 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



114/2020. (VI. 9.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy Kovács Ildikó egyéni 
vállalkozónak, a Városi piac 6757/11 hrsz.-ú üzlethelyiség bérlőjének, a 
veszélyhelyzet miatti két havi zárva tartása miatti bérleti díj elengedése, 
vagy mérséklése iránti kérelmére a bérleti díjat nem engedi el, és nem 
mérsékli. 
 
A veszélyhelyzet idejére fizetési könnyítést engedélyez az alábbiak 
szerint: 
Valamennyi szerződés szerinti bérleti díj kiszámlázásra kerül, de 2020. 
április 1. napjától a tevékenysége újraindításáig terjedő időszakra eső, 
szerződés szerinti bérleti díj 30%-át köteles havonta kiegyenlíteni. 
A bérleti díj különbözetet a tevékenysége beindítását követő egy év alatt, de 
legkésőbb 2021. december 31. napjáig lesz lehetősége kamatmentesen 
megfizetni.  
 
A fizetési moratórium nem érinti a bérlő azon jogát, hogy az eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

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

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



115/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzata 
nevében és annak Képviselő-testülete helyett döntéshozatalra jogosultként 
elfogadom a Monor Okos Város Stratégiát a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



116/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monori Evangélikus Egyházközség számára 300.000 Ft támogatást nyújt 
nyári tábor szervezésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



117/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere 
Hosszú Rita egyéni vállalkozó számára 300.000 Ft támogatást nyújt nyári 
tábor szervezésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



118/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
számára 300.000 Ft támogatást nyújt nyári tábor szervezésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



119/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere 
Kulcsár Luca Andrea egyéni vállalkozó számára 300.000 Ft támogatást nyújt 
nyári tábor szervezésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



120/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat számára 130.000 Ft támogatást nyújt 
nyári tábor szervezésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



121/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Monori Polgárőr Közhasznú egyesület számára 250.000 Ft támogatást nyújt 
nyári tábor szervezésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



122/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
Római Katolikus Egyházközség számára 300.000 Ft támogatást nyújt nyári 
tábor szervezésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



123/2020. (VI. 11.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Önkormányzatának 
Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor Németh Ágoston utcai 4 
lépcsőházas Társasház előtti belső út csatlakozásánál és a további 
szakaszon a Németh Ágoston utcai csatlakozástól számított 30 méterre (IV. 
számú lépcsőház aszfaltburkolatú bejáratánál) „Megállni tilos táblákat” és 
hatályának irányát, hosszát megjelölő kiegészítő táblákat helyeztet ki tartó 
oszlopokkal együtt a KÖVÁL Nonprofit Zrt. (Városüzemeltetés) 
kiviteleztetésében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



124/2020. (VI. 11.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:  
Monor Város Polgármestere jóváhagyja a megállapodásban foglalt 
megvalósítási határidő 2020. augusztus 31. napjáig történő 
meghosszabbítását. 
Ennek megfelelően Monor Város Önkormányzata és Monestate Kft. a 
Megállapodást közös megegyezéssel a lentieknek megfelelően módosítják. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Orosházi Tamás ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



125/2020. (VI. 11.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestereként 
augusztus 20-i programok helyszínének a Kis-tó környékét jelölöm ki. 
Megbízom a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a rendezvény 
megszervezésével, azzal a kitétellel, hogy tűzijáték nem szervezhető. A 
rendezvény fedezetéről a Vigadó Nonprofit Kft. I. féléves beszámolóját 
követően dönt a képviselő-testület, de annak összege nem haladhatja meg 
az 1.540.000.- Ft+ÁFA összeget. 
 
Határidő: 2020. augusztus 20. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



126/2020. (VI. 12.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében biztosítja a „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című 
projekt hiányzó eszközeinek, berendezéseinek beszerzésére a projektben 
még rendelkezésre álló 4.736.128 Ft-ot. Fedezet a projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



127/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város 
Önkormányzatának Polgármestere  
 
Adolesco Bt. (2200 Monor, Bem u. 6.) részére Monor, Forrás u. 2–4. sz. (Kossuth Söröző) előtt 
10m2 közterület használatát vendéglátóipari tevékenység (terasz) céljára az alábbi feltételek 
mellett engedélyezi: 

 
1. Az engedély érvényes: 2020. június 16. – 2020. október 10. közötti időszakban 

Helyszíne: Monor, Forrás u. 2–4. előtti közterület 
2. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:  

Magyar Attila 2200 Monor, Petőfi u. 30. 
Tel.: 06-20/585-1972 

3. A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) sz. Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése 
alapján a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza 
után 2020. szeptember 1. napjáig közterület-használati díjat nem kell megfizetnie. A közterület 
használatáért a 2020. szeptember 1. és 2020. október 10. közötti időszakban a 28/2004. (XI. 
29.) ÖK Rendelet 2. sz. melléklete szerint az engedélyes 5.250,- Ft, azaz ötezer-kettőszáz-
ötven forint (350,- Ft/m2/hó * 10 m2 * 1,5 hó) összegű díjat köteles Monor Városi Polgármesteri 
Hivatal költségvetési elszámolási számlájára befizetni a Pénzügyi Iroda által kiállított - jelen 
határozat jogerőre emelkedése után postázott - számla ellenében. E határozat a befizetési 
bizonylattal együtt érvényes. 
Fenti rendelet 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy a védőtávolság megtartásához 
szükséges feltételek biztosításáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője gondoskodik.  
Felhívom az engedélyes figyelmét a védelmi előírások, valamint a jogszabály-változások 
folyamatos figyelembe-vételére és azok szigorú betartására. 

4. A közterület-használat közérdekből kártérítési igény nélkül bármikor megszüntethető. A 
hozzájárulás megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása esetén a használó köteles a 
közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ezen 
kötelezettség felszólítás ellenére történő ismételt elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal az 
engedélyes költségére a helyreállítást elvégezteti. 

5. Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 
 ha a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési 

kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget, az engedélyét megvonom. 
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének behajtására jogosult a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. 

 Amennyiben Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben módosítja a 
közterület-használati díj mértékét, akkor az ezen határozatban meghatározott díj mértéke is 
ehhez igazodik. A közterület-használati díj módosításának mértékéről és időpontjáról a hivatal 
az engedélyest levélben értesíti. 

 Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát köteles 
hatóságomnak írásban bejelenteni.  

 Amennyiben az engedélyes a közterületet jelen határozatban foglaltaktól eltérő módon 
használja, szabálysértést követ el. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről 
az önkormányzat a közterület-felügyelő útján gondoskodik, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben a használó a hozzájárulás lejárta után továbbra is igénybe kívánja venni a 
közterületet, köteles ezt a szándékát a lejárat időpontja előtt legalább 15 nappal írásban 
bejelenteni és az engedély meghosszabbítását kérni. 

 Jelen közterület-használati engedély át nem ruházható. 

 A jogerős határozat alapján számlát az engedélyes részére a Pénzügyi Iroda ad ki. 
 

6. A közút kezelője a következőket írja elő: az 1/1975 KPM-BM sz. Rendelet, a KRESZ, az 1988. 
évi I. tv. valamint a 253/97. Korm. Rendelet (OTÉK) előírásait be kell tartani.  
Az asztalok közötti védőtávolságokat a hatályos előírások szerint kell meghatározni és 
betartani! 
Az engedélyezett közterület-használat a közterület burkolatában semmilyen kárt, sérülést 
nem okozhat! 



A vendéglátóipari tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a kerékpárúton, illetve a 
járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne 
veszélyeztesse. A közterületet a tevékenységgel összefüggésben keletkezett szeméttől, 
szennyeződéstől az igénybe vevőnek folyamatosan (naponta) meg kell tisztítania! 

Amennyiben a közterület-használattal kapcsolatban a burkolatban, az utcabútorokban, 
illetve az úttartozékokban és jelzőberendezésekben az engedélyes kárt okoz, úgy a 
szükséges helyreállítást külön felszólítás nélkül köteles elvégezni.  
Az igénybevétel ideje alatt a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek áthaladását 
(mentő, rendőrség, tűzoltó, stb.) biztosítani kell.                                                                                                           

 
A határozat alapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. sz. ÖK Rendelete.  
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték 3.000,- Ft. Az eljárási díj az ügyfél részére nem kerül 
visszafizetésre.  
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A 
bírósági felülvizsgálat – közigazgatási per – a vitatott közigazgatási cselekményközlésétől számított 
harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, 
hatóságomnál keresetlevél benyújtásával jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető. 

 
 

I N D O K O L Á S 
 

Adolesco Bt. (2200 Monor, Bem u. 6.) kérelmet nyújtott be Hivatalunknak. A kérelmet megvizsgáltam 
és megállapítottam, hogy a közterület-használati engedély kérelem megfelel Monor Város 
Önkormányzat 28/2004. (XI. 29.) számú rendeletében szereplő előírásoknak. 
 
Határozatomat Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 
29.) sz. ÖK Rendeletében foglaltak alapján hoztam, a 2020. szeptember 1-ig tartó, közterület-
használati díjra vonatkozó mentességet a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) sz. Korm. 
rendelet 5.§ (3) bekezdése állapította meg, a további időszakra vonatkozó közterület-használati díj 
mértékét a 28/2004. (XI.29.) sz. ÖK Rendelet 2. sz. melléklete alapján határoztam meg. 
Hatásköröm a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt 
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul. 
Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
ÁKR) 16. § (1) bekezdése a) pontja állapította meg. 
 
A jogorvoslatról való tájékoztatás az ÁKR 112. §-án, valamint a 116.§ (2) bekezdés a). pontján alapul.   
 
Döntésem érintettekkel való közléséről az ÁKR 85. § (1), (5) bekezdésében foglaltak alapján 
intézkedtem. 
Az illeték visszafizetéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43§ (7) 
bek. c) pontja alapján nem rendelkeztem. 
 
 
M o n o r, 2020. június 16. 

 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



128/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként 
megerősítem a 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzet óta meghozott, a 
tájékoztató mellékletét képező települési támogatások megállapításait. 
 
Határidő: 2020. június 16. 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



129/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozat 
 

Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt 
veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a 
beérkezett képviselői vélemények ismeretében a vészhelyzet megszűnését 
követően a Képviselő-testület döntését kéri a Monori Sportegyesület többlet 
támogatási kérelmének elbírálása tárgyában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



130/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében akként módosítja Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-
vel kötött menedzsmenti keretszerződést, hogy egyrészt annak időbeli 
hatálya 2020.12.31-ig tart, másrészt a projekten belüli átcsoportosítással a 
menedzsmenti és előkészítési feladatok ellátása érdekében a keretösszeget 
121.085.439 Ft-ban határozza meg. A 47.153.170 Ft növekmény fedezete a 
projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 

  



131/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozat 
 

Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében az alábbiakról dönt: 
Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. 
pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Széchenyi utca 
(hrsz.: 2643) felújítására. 
A pályázat összköltségvetése 53.388.895 Ft. Az igényelt támogatás 
40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.388.895 Ft-ot az önkormányzat 
biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 
pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 
 
 

 
 

Darázsi Kálmán 
polgármester 


