
Tárgy: A 2021. évi gyermekétkeztetési feladatok előkészítése

493/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere elfogadja a
KÖVÁL  Np.  Zrt.  2021.  évi  gyermek-  és  szociális  étkeztetés  biztosítására
vonatkozó árajánlatát, melyben a nyersanyag árak vonatkozásában átlagosan
4%-os áremelés került  érvényesítésre.  Felkéri  a Polgármesteri  Hivatalt,  hogy
készítse elő a KÖVÁL Np. Zrt.-vel a 2021. január 1-től 2021. augusztus 31-ig
terjedő időszakra vonatkozó szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: A 2021. évi gyermekétkeztetési feladatok előkészítése

494/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított  jogkörre Monor Város Polgármestere felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a települési támogatásról, az egyéb szociális és
gyermekvédelmi  ellátásokról,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló
5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  gyermekétkeztetésre  és  szociális
étkeztetésre vonatkozó térítési díjait a KÖVÁL Np. Zrt. által nyújtott  árajánlat
alapján vizsgálja felül, és a szükséges rendelet módosítást készítse elő.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A 2021. évi gyermekétkeztetési feladatok előkészítése

495/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere tekintettel
arra,  hogy  2020.  október  26-án  a  KÖVÁL  Np.  Zrt.  nyersanyagbeszerzésre
vonatkozó  közbeszerzési  kiírása  visszavonásra  került,  felhatalmazza  a
Vezérigazgatót, hogy 2021. január 1-től 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra
írjon  ki  közbeszerzést  azzal,  hogy  a  becsült  értéknél  a  nyersanyag  árak
vonatkozásában átlagosan 4%-kal megemelt összeg kerüljön meghatározásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: MÁV Állomás üzemeltetési kérdései

496/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a MÁV állomás tisztántartásával kapcsolatos egyeztetésről szóló
beszámolót  és  támogatja  a  Monor  Város Önkormányzata  és  a  MÁV Zrt.
között 2018. február 19-én kelt együttműködési megállapodás módosítását,
oly  módon  hogy  az  I.  pontban  meghatározott  feladatok  kiemelésre
kerüljenek és a kertészeti tevékenység az emelt díjjal szerepeljen.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések - Közvilágítás

497/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tárgy: Monor Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „A közvilágítás
modernizálása” tárgyú, a Kbt. Harmadik rész, 115. § (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárásban (EKR000832702020) az eljárást lezáró döntés

Tekintettel a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével elrendelt
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. Az eljárás eredménye
A közbeszerzési eljárást eredményes.

2. Az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő  neve:  NKM  Optimum  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 1023 Budapest Árpád fejedelem Útja 26-28
Az ajánlat értékelési szempont szerinti elemei: 
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 297 857 746
2.  M.1.1.)  alkalmassági  minimumkövetelmény tekintetében bemutatott  „V”
szakember  alkalmassági  minimum  követelményen  felüli  többletszakmai
gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hónap, max 12 hónap): 12



3. M.1.2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-
ÉV” szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai
gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hónap, max 12 hónap): 12
4. Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 120 hónap, maximum 144
hónap): 120

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, jogi, közbeszerzési, pénzügyi és
szakmai  szempontból  megfelel  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a
közbeszerzési  dokumentumokban  foglaltaknak.  Az  ajánlati  ár  megfelel  a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének.

Érvénytelen ajánlat:
Ajánlattevő neve: E-R-S-T-O Építő és Villanyszerelőipari Kft.
Székhelye: 2316 Tököl Ledina Dűlő 4

Indoklás: Ajánlattevő az ajánlatának 14. oldalán csatolta a szakmai ajánlat
fedlapját, azonban szakmai ajánlatot nem csatolt. Az ajánlati  felhívás V.2.
pont  18.  alpontjába  Ajánlatkérő  előírta,  hogy  „18.  Az  ajánlatba  szakmai
ajánlatként  csatolni  kell  a  távfelügyeleti  rendszer  és  működtetési
környezetének bemutatását a KD szerint.”  Az ajánlati  útmutató 17. pontja
részletesen  tartalmazza  a  távfelügyeleti  (menedzsment)  rendszer  és  a
távfelügyeleti  (menedzsment)  rendszer  informatikai  működtetési
környezetének  bemutatásával  szembeni  elvárásokat,  amely  keretében
Ajánlatkérő kiemelte, hogy „Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8)
bekezdés szerinti  hiánypótlási  korlátokra.  Kérjük,  hogy  a  szakmai  ajánlat
összeállítása  során  legyenek  figyelemmel  a  hiánypótlási  korlátokra.”.
Ajánlattevő  szakmai  ajánlatot  a  távfelügyeleti  rendszer  és  működtetési
környezetének bemutatásával kapcsolatosan egyáltalán nem csatolt, a teljes
szakmai ajánlat hiánypótlás keretében történő benyújtása a Kbt. 71. § (8)
bekezdésébe ütközne, így az nem hiánypótoltatható. Mindezekre tekintettel
az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, az
a  fentiek  szerint  nem  felel  meg  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a
közbeszerzési  dokumentumokban,  valamint  a  jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

3. Az eljárás nyertese

Ajánlattevő  neve:  NKM  Optimum  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 1023 Budapest Árpád fejedelem Útja 26-28

4. Az  eljárás  eredményéről  szóló  összegezés  megküldése  az
ajánlattevőknek: 2020.11.05.

5. A  nyertes  ajánlatevővel  történő  szerződéskötés  időpontja:
2020.11.11.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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



Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések - Intelligens gyalogátkelő és járda

498/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  által  a
közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.)
alapján lefolytatásra  kerülő  Intelligens gyalogátkelők  és járdák építése
tárgyú beszerzésére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárásban  az  eljárást
megindító döntés

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.3.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  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
alábbi döntést hozza: 

A közbeszerzés becsült értéke: nettó 62.567.472,- Ft
A közbeszerzés  becsült  értékének  meghatározása  a  Kbt.  16-20.  §-ainak
figyelembevételével történt, különös tekintettel a részekre bontás tilalmának
szabályaira. 
Az adott esetben: nincs egybeszámítandó beszerzés.

Részajánlattétel  esetén  a  részek  egyenkénti  becsült  értéke,  tárgya  és
mennyisége:

A közbeszerzés becsült értéke meghatározásának módja:  árazott tervezői
költségbecslés.
A  becsült  érték  meghatározásának  módját  igazoló  dokumentumok
mellékelve.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai:
- összege: 72.000.000,- Ft + Áfa
- forrása:  A  Belügyminisztérium  „Monor  Okos  Város  projekt”

megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról
szóló  1223/2019.  (IV.23.)  Korm.  határozata  alapján.  443698
azonosító számú Támogatási szerződés

A lefolytatandó közbeszerzési eljárásra alkalmazandó eljárásrend (rész, 
fejezet, típus): HARMADIK RÉSZ, XVII. FEJEZET, Kbt. 115. § szerintinyílt 
eljárás

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők megnevezése, címe:

1. ROAD  SIGNAL  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (7634  Pécs,
Rácvárosi u. 68.)

2. PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
(3525 Miskolc, Régiposta utca 16. I. em. 107.)

3. ALFA-GIROD  Forgalomtechnikai  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
(9028 Győr, Fehérvári út 75.)

4. D-PROFIL  Építő,  Kereskedő  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű
Társaság (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.)

5. PEARL ENTERPRISES Ipari,  Kereskedelmi  és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17.)

Az eljárást megindító felhívás:
- jóváhagyásának napja: 2020. 11. 04.
- gazdasági szereplők részére történő közvetlen  megküldésének napja:

2020. 11. 06.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések

499/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja,  hogy a Monori  Városfejlesztő Nonprofit  Kft-vel,  a „Monor Okos
Város”  projekt  megvalósítása érdekében a menedzsmenti  és előkészítési
feladatokra kötött keretszerződés módosításra kerüljön, és a feladatok közé
kerüljön be a nyilvánosság biztosítása és kommunikációs feladatok ellátása
feladat.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések

500/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy a „Monor Okos
Város”  projekt  nyilvánosságának  a  biztosítása  és  egyes  kommunikációs
feladatok ellátása érdekében kérjen be árajánlatokat, és azokat terjessze elő
döntésre, jóváhagyásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések

501/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

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



felhatalmazza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy a „Monor Okos
Város” projekt előkészítési feladatok keretén belül H5. Térfigyelő rendszer
alprojekttel  kapcsolatban  kérjen  be  árajánlatokat  a  tervezési  feladat
ellátására  a  Video-Data  Kft.-től  (1184  Budapest,  Nefelejcs  utca  10.),  az
M.B.V. Szolgáltató Kft.-től (1103 Budapest, Gergely u. 35/G. A. lház.), és a
TVT  Vagyonvédelmi  ZRt.-től  (1119  Budapest,  Major  u.  61.),  és  azokat
terjessze elő döntésre, jóváhagyásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések - Wifi

502/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  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
dönt,  hogy  a  Képviselő-testület  tagjaival  a  2020.11.04-én  tartott
egyeztetésen előzetesen kikért véleményeket figyelembe véve, a Képviselő-
testület  466/2020. (X. 15.) KT határozatában kapott felhatalmazás alapján,
mint  önkéntes  csatlakozó  szervezet  a  „Monor  Okos  Város”  projekt
lebonyolíthatósága  érdekében  a  Digitális  Kormányzati  Ügynökséggel
szerződést köt a szoftverfejlesztésekre és informatikai eszközbeszerzésekre
vonatkozó KM01NET18 keretmegállapodáshoz történő csatlakozásról.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Juhász László alpolgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tárgy:  Menetrend  szerinti  helyi  buszjárattal  kapcsolatos  döntések  -  Koncessziós  pályázati
eljárás előkészítésére és lebonyolítására közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása

503/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló,  2011.  évi  CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Polgármestere a következő döntést hozza:
Monor  Város  közigazgatási  területén  menetrend  szerinti  helyi  autóbusz
közlekedés  közszolgáltatási  szerződés  keretében  történő  ellátására
vonatkozó  koncessziós  eljárás  lebonyolításával  kapcsolatos  tanácsadói
feladatok  ellátására  kiírt  pályázat  nyertesének  a  közbeszerzési
munkacsoport  javaslata  alapján  a  K&Z Horizontál  Beruházásszervező  és
Kivitelező Kft.-t  (képviseli  dr.  Kovács Attila  ügyvezető -  6000 Kecskemét,
Szövetség  tér  5.)  jelöli  meg,  és  gondoskodik  a  feladat  vállalkozásba-
adásáról. Az árajánlat szerinti bruttó 1.651.000,- Ft megbízási díj fedezetéül
a működési céltartalékot jelöli meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



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

Tárgy: Folyószámla hitel és munkabér hitelkeret 2021. évi megújítása

504/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

1. Tekintettel  a Kormány 478/2020. (XI.  03.)  Korm. rendeletével elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló,  2011.  évi  CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Polgármestere a folyószámlahitel és a munkabérhitel szerződést megújítja
az OTP Bank Nyrt.-vel az alábbiak szerint.
a./ A folyószámla-hitelkeret összege:

2021.01.04-től 2021.09.30-ig 100.000.000.- Ft,
2021.10.01-től 2021.12.21-ig 45.000.000.- Ft,

b./ A munkabér-hitelkeret összege:
2021.01.04-től 2021.12.21-ig 25.000.000.- Ft.

2. A Polgármester – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat  –  a  hitelek  és  járulékaik  visszafizetésének  biztosítékául
felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
3.  A  Polgármester  Monor  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
nevében  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel-visszafizetés  időtartama
alatt a kért hiteleket és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke
jellegű  kiadásokat  megelőzően  –  Monor  Város  Önkormányzata
költségvetésébe  betervezi  és  jóváhagyja,  illetve  költségvetési  előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
4. A fenti pontok alapján a Polgármester felhatalmazást kapott, hogy a fenti
hitelekre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél  eljárjon,  az ügyletek egyéb
feltételeiben megállapodjon,  és a szerződéseket  aláírja  az Önkormányzat
képviseletében.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai szállítása

505/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló,  2011.  évi  CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Polgármestere a 296/2020. (VIII. 27.) KT határozatában foglaltakon túl, az
Önkormányzat nevében vállalja további 1 fő monori lakóhellyel rendelkező,
sajátos nevelési igényű gyermeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730
Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítását a 2020/2021. nevelési évben.
A szállítás nem jelent többletköltséget az Önkormányzat számára, fedezete
a fenti határozat szerint biztosított.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: DIGI Kft. Monor, 4359/5 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződésre
vonatkozó kérelme

506/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló,  2011.  évi  CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Polgármestere  támogatja  a  DIGI  Kft.  kérelmét,  a  Monor,  4359/5  hrsz.-ú
ingatlant  érintő  Helyi  Építési  Szabályzat,  Szabályozási  Terv  módosítás
költségéhez 300.000, Ft + ÁFA összeggel hozzájárul. Forrása a működési
tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: A 492/2020. (X. 15.) KT határozat módosítása

507/2020. (XI. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló,  2011.  évi  CXXVIII.
törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Polgármestere – figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét –
úgy határoz, hogy módosítja a 492/2020.(X.15.) KT határozatot,  a Monor,
Jászai  Mari  tér  3873 hrsz.-ú  ingatlan  vételárának összegét  maximum 30
millió  forintban  határozza  meg  úgy,  hogy  az  eladó  gondoskodik  az
ingatlanon  lévő  200  m2-es  épület  bontásáról,  az  épület  ingatlan-
nyilvántartásban való törléséről.

A  vételár  forrása  az  egyes  kiemelt  térségi  fejlesztések  előkészítésének
támogatásáról  szóló  1711/2020.  (X.  30.)  Korm.  határozatban  rögzített,
óvodafejlesztés előkészítése, tervezése ingatlanvásárlással célú támogatás.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

508/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elutasítja
Abonyi  Tamásné  Monor,  Pfeiffer  I.  u.  2. sz.  alatti  lakos  települési
létfenntartási  támogatás  iránt  benyújtott  kérelmét,  tekintettel  arra,  hogy
Kérelmező családjában az egy főre eső havi igazolt jövedelem meghaladja a
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  igénybevétele
szabályairól,  és  a  fizetendő  térítési  díjakról szóló  5/2015.  (II.  26.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt jövedelemhatárt.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

509/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elutasítja
Gulyásné Horváth Éva Monor, Bercsényi u. 23. sz. alatti lakos települési
létfenntartási  támogatás  iránt  benyújtott  kérelmét,  tekintettel  arra,  hogy
Kérelmező családjában az egy főre eső havi igazolt jövedelem meghaladja a
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  igénybevétele
szabályairól,  és  a  fizetendő  térítési  díjakról szóló  5/2015.  (II.  26.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt jövedelemhatárt.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

510/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elutasítja
Pupos  Sándor  Kálmánné  Monor,  Bartók  B.  u.  12. sz.  alatti  lakos
települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmét, tekintettel arra,
hogy  Kérelmező  családjában  az  egy  főre  eső  havi  igazolt  jövedelem
meghaladja  a  települési  támogatásról,  az  egyéb  szociális  és
gyermekvédelmi  ellátásokról,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló
5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
jövedelemhatárt.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző



Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

511/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Rafael
Izidóra Monor, Pósa L. u. 27. szám alatti lakosnak (th.: Monor, Bercsényi u.
21.)  10.000,- Ft települési létfenntartási támogatást állapít meg a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

512/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított  jogkörre  Monor Város Polgármestere  Farkas
Sándorné Monor, Zólyom u. 18. szám alatti lakosnak 10.000,- Ft települési
létfenntartási  támogatást  állapít  meg a  települési  támogatásról,  az  egyéb
szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról,  valamint  a  személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Települési ápolási díj megszüntetése

513/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében biztosított  jogkörre  Monor Város Polgármestere  Farkas
Ibolya, Monor, Szélmalom u. 44. sz. alatti lakos települési ápolási díját 2020.
október 31. napjával megszünteti a települési támogatásról, az egyéb szociális
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló



5/2015. (II.  26.)  önkormányzati  rendelet 14.  § (3)  bekezdése értelmében,
tekintettel arra, hogy az ápolt bejelentette az ápolást végző elköltözését.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Sebestyén Magdolna kérelme

514/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  úgy
határoz, hogy engedélyezi Sebestyén Magdolna területi  védőnő 2020. évi
cafetéria juttatása teljes összegének kifizetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések

515/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak
szerint határoz:
hozzájárul,  hogy a „Monor Okos Város” projektben, a Térfigyelő rendszer
kiviteli  terveinek  elkészítésére  a  beérkezett  árajánlatok  alapján  a  Monori
Városfejlesztő Nonprofit Kft. a nyertes Video-Data Kft-vel (1184 Budapest,
Nefelejcs utca 10.)  a  szerződést  kösse meg nettó  10.000.000 Ft  + ÁFA,
bruttó 12.700.000 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Adományozási felajánlás

516/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere elfogadja a
Kaszai Sándor által tett 500.000,- Ft értékű lakossági felajánlást, és felkéri a
Jegyzőt, valamint a MŰVÁK Irodát a szerződés előkészítésére.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2020.  (III.  3.)
önkormányzati rendelet 4. számú módosítása

517/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. számú
módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

518/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4)  bekezdésében biztosított  jogkörre  Monor Város Polgármestere  a  helyi
adókról  szóló  27/2002.  (XII.  27.)  önkormányzati  rendeletét  felülvizsgálva
megállapítja, hogy 2021. évre vonatkozóan nem kíván változtatni a jelenleg
érvényes  egyes  helyi  adómértékeken,  és  új  adónem  bevezetésének  a
lehetőségével sem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Beszámoló Monor Város Önkormányzatának 2020. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

519/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.



§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  Város  Önkormányzata
2020. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Beszámoló Monor Város Önkormányzatának 2020. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

520/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  a  Monor  Város  Önkormányzata
2020. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztatóról szóló független
könyvvizsgálói részjelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy:  Beszámoló  Monor  Város  Önkormányzatának  2020.  I-III.  negyedévi  adóbevételek
teljesüléséről

521/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az írásos
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadja  Monor  Város  Önkormányzatának
2020. I-III. negyedévi adóbevételek teljesüléséről készült beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: Beszámoló a Vigadó Nonprofit Kft. 2020. I-III. negyedéves teljesítésétről

522/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

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



Kft.  2020.  évi  I-III.  negyedéves  gazdálkodásáról,  működéséről  szóló
beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. üzleti tervének II. módosítása

523/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  az
előterjesztés  szerint  elfogadja  a  Vigadó  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  üzleti
tervének II. módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. üzleti tervének II. módosítása

524/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  az
előterjesztés  szerint  elfogadja,  hogy  a  Vigadó  Nonprofit  Kft.  részére,  a
módosított üzleti terv szerint, a tervezett novemberi támogatás (4.830.000,-
Ft) az alábbiak szerint kerüljön átadásra:
- 1.500.000,-Ft a 2020. évi érdekeltségnövelő támogatás önrésze
- 3.330.000,-Ft működési támogatás

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. üzleti tervének II. módosítása

525/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.



§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  az
előterjesztés  szerint  elfogadja,  hogy  a  Vigadó  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
működési  támogatását  4.455.293.-Ft-al  csökkenti,  így a 2020. évi  összes
támogatás: 47.350.333.-Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2020. üzleti tervének II. módosítása

526/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
felhatalmazza  az  ügyvezetőt,  hogy  az  éves  eredmény  konkrét  összegét
látva, legkésőbb 2020. december 31-i dátummal a 2020. évre elszámolt, terv
szerinti  működési  támogatás  összegéből,  az  eredmény erejéig  fejlesztési
támogatásra átcsoportosíthasson.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Adventi programok módosítása

527/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Beszámoló a KÖVÁL Nonprofit Zrt. I-III. negyedéves tevékenységéről

528/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.



§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az írásos
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.  2020. I-III.
negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Monori Városfejlesztő Np. Kft. III. negyedéves beszámolója

529/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Sportcsarnok Üzemeltető Np. Kft. III. negyedéves beszámolója

530/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Széchenyi utca felújítása

531/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg a „Monor, Széchenyi utca
felújítása” tárgyú projekt lebonyolítási tevékenységének az ellátásával, nettó



1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt
költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Széchenyi utca felújítása

532/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  a
beérkezett árajánlat alapján Vladár Zoltán egyéni vállalkozót bízza meg a
„Monor,  Széchenyi  utca  felújítása”  tárgyú  projekt  műszaki  ellenőri
tevékenységének az ellátásával nettó 599.000 Ft + 0 Ft ÁFA, bruttó 599.000
Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Beérkezett pályázat elbírálása

533/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  –
figyelembe  véve  a  képviselő-testületi  tagok  véleményét  –  elfogadja  a
Vodafone Magyarország Zrt.-nek (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) a
Monor,  Petőfi  Sándor  utca  12.  sz.  alatti,  2452/A/6  társasházi  albetétben
nyilvántartott, 214,85 m2 területű, nem lakás céljára szolgáló helyiség 2021.
február 1. napjától 5 éves időtartamra történő bérbe adására kiírt pályázatra
benyújtott, 22.500.-Ft/m2/év összegű ajánlatát.

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Forrás Áruház és az Önkormányzat közötti telekhatár rendezés

534/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat



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

- a  Forrás  Áruház  és  környékét  érintő  HÉSZ  módosítást  követően
kezdeményezze a földhivatalnál a Monor belterület 6708/15 és 6751 hrsz.-ú
önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokat  érintő,  09-11/2019  munkaszámon
készült változási vázrajz szerinti telekalakítási engedélyezési eljárást,

- a telekalakítási engedély birtokában készíttesse el a telekhatár rendezési
szerződést, és a 19.000.-Ft/m2, azaz 2.185.000.-Ft összegű értékkülönbözet
a 6749 hrsz.-ú áruház tulajdonosai részére kerüljön kifizetésre.

Forrás a működési tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti épület bontásának kivitelezése

535/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere forrás hiány
miatt  úgy  dönt,  nem  köt  szerződést a  Monori  Ideggondozó  épületének
elbontására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Tájékoztató  Péteri  község  településfejlesztési  koncepció  és  településrendezési
eszközök módosításáról

536/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  úgy
határoz,  hogy  nem  tesz  észrevételt  a  Péteri  Község  településrendezési
eszközeinek 2020. évi módosításával kapcsolatosan.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Strázsa újság kiadói díjemelési kérelem

537/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított  jogkörre Monor Város Polgármestere a Régió
Lapkiadó Kft.-nek az előfizetési díj emelésére vonatkozó kérelméhez nem járul
hozzá, viszont engedélyezi a Kiadó számára, hogy visszatérjen az újság postai
terjesztéséhez, és a kiadói szerződés 6.8. pontjának módosításához a fentiek
szerint járul hozzá.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú fogorvosi körzet feladatellátása

538/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere megkeresi
a  feladatellátó  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi
Társulást,  hogy   a  Társulás  képviseletében  az  Elnök  határidő  tűzésével
írásban hívja fel a Dr. Müller Fogorvosi Szolgáltató Bt.-t a Társulással kötött
fogorvosi  megbízási  szerződésben foglaltak betartására és amennyiben e
határidő  eredménytelenül  telik  el,  úgy  kezdeményezze  a  finanszírozási
szerződés  közvetlenül  az  egészségügyi  szolgáltató  által  történő
megkötésére  vonatkozó  felhatalmazás  visszavonását,  ennek  megtörténte
esetén  a  körzet  NEAK  finanszírozása  terhére  biztosítsa  a  körzet
helyettesítéssel történő ellátását.

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető

Tárgy: DAKÖV Kft. felügyelőbizottsági tag, üzemigazgató jelölése

539/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

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



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Monor
Város Önkormányzata nevében a DAKÖV Kft. felügyelőbizottsági tagjának
Rajki Lászlót, a Monori Üzemigazgatóság üzemigazgatójának Artzt Sándort
jelöli.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Ingatlanokra kiírt pályázatokkal kapcsolatos kérdések

540/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  –
figyelembe véve a képviselő-testületi tagok véleményét – úgy határoz, hogy a
bérbe adásra illetve értékesítésre meghirdetett ingatlanok pályázati kiírásának „A
pályázat elbírálásának módja, határideje:” pontját a rendkívüli jogrend idejére az
alábbiak szerint módosítja: 

„Minden hónap 15. napján 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri
Hivatal  értékeli,  véleményezi,  figyelembe  véve  a  képviselő-testületi  tagok
véleményét,  a  polgármester  15  napon  belül  határozattal  dönt  a  benyújtott
pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról.”

Határidő: folyamatos
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Teniszpálya bérleti szerződésének meghosszabbítása

541/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Monor
Város Önkormányzata nevében 2021. január 1.  napjától  számított  2 évre
meghosszabbítja  a  TIE-BREAK  TENISZ  SPORT  Kereskedelmi  és
Szolgáltató  Bt.-vel  és  a  Monori  Sportegyesülettel  kötött  a  teniszpályára
vonatkozó bérleti szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása



542/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  úgy
határoz,  hogy megemeli  a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázati rendszer 2021. évi támogatására fordítható összeget az
Emberi  Erőforrás Támogatáskezelő  által  2020.  évben visszautalt  330.000
forinttal.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

543/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Szentirmai Máté Gábor,  2200 Monor,  Somogyi Béla u.  38. szám alatti
tanuló  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra
beérkezett  pályázatát  és  az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és
a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 10.200
Ft/hó támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

544/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Aszódi  Vivien, 2200 Monor,  Temesvári  u.  12. szám alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

545/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Mészáros  Marcell  Attila,  2200  Monor,  Bajza  u.  10. szám alatti  tanuló
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra
beérkezett  pályázatát  és  az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és
a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 10.200
Ft/hó támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

546/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Hudoba  Jusztina,  2200  Monor,  Pilisi  út  22. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

547/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

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



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Kaldenecker Julianna,  2200 Monor,  Szilhát u.  12/A. szám alatti  tanuló
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra
beérkezett  pályázatát  és  az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és
a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 10.200
Ft/hó támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

548/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Görög  Álmos,  2200  Monor,  Gábor  Á.  u.  12. szám alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

549/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Ágoston  Éva,  2200  Monor,  Halas  u.  28. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző



Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

550/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Ágoston  Noémi,  2200  Monor,  Halas  u.  28. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

551/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Bacskai Attila, 2200 Monor, Hunyadi J. u. 22. szám alatti tanuló Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

552/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Bacskai Csilla, 2200 Monor, Hunyadi J. u. 22. szám alatti tanuló Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett



pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

553/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Buzás  Réka  Zsófia,  2200  Monor,  Gém  u.  8. szám alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

554/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Bozóki Anna, 2200 Monor,  Wesselényi u.  11. szám alatti  tanuló Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása



555/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Molnár Rebeka, 2200 Monor, Erzsébet királyné u. 8. szám alatti tanuló
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra
beérkezett  pályázatát  és  az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és
a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 10.200
Ft/hó támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

556/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Hauptmann Gerda, 2200 Monor,  Árpád u.  13. szám alatti  tanuló Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

557/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Polyák Luca, 2200 Monor, Virág u. 51. szám alatti tanuló Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és
az  „A”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

558/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elfogadja
Bokros  Petra,  2200  Monor,  Jókai  u.  23. szám  alatti  tanuló  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév  első  félévére  vonatkozóan  10  hónapon  keresztül  10.200  Ft/hó
támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

559/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elutasítja
Duchaj Dorina Lilla, 2200 Monor, Vörösmarty u. 3. szám alatti lakos „A”
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatát,
mivel pályázata nem került a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerben véglegesítésre a pályázó által.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

560/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.



§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere  elutasítja
Duchaj Fanni, 2200 Monor, Vörösmarty u. 3. szám alatti lakos „A” típusú
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatát,  mivel
pályázata nem került  a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben véglegesítésre a pályázó által.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

561/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Kossuth  Lajos  Óvoda alábbi  10  óvodás  gyermekét  a  települési
gyermeknevelési  támogatás  segélykeretének  terhére  az  intézmény  javaslata
alapján:

Boros László Sándor Monor, Pince u. 28.
Farkas Viktória Vanessza Monor, Kinizsi u. 11/34.
Illés Kevin Monor, Babits Mihály u. 4.
Kállai Gábor Monor, Bercsényi u. 23.
Kolompár Dzsesszika Monor, Cinka Panna u. 8.
Kovács Zoltán Monor, Váci Mihály u. 27.
Kupai Aliz Monor, Beáta u. 10.
Pásztor Amélia Monor, Köztársaság u. 21.
Rafael Amira Fédra Monor, Völgy u. 22.
Vida Virág Monor, Csabagyöngye u. 8.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

562/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori



Ady  Úti  Általános  Iskola alábbi  10  tanulóját  a  települési  gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Asztalos Benjámin Monor, Dugonics u. 38.
Bartolák Sára Kincső Monor, Fiumei u. 20.
Kovács Dávid Monor, Kistói út 30.
Molnár Kinga Monor, Móricz Zs. u. 9.
Király Annamária Monor, Dugonics u. 30.
Magócsi Zsuzsánna Monor, Wesselényi u. 26.
Révay Gergely Monor, Zólyom u. 80.
Schiller István Sándor Monor, Batthány u. 30.
Szabó Levente Lajos Monor, Pozsonyi u. 1/A. 4. lh. 2. em.
Vladár Miklós Monor, Ady E. u. 74.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

563/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a  alapján  3000,-  Ft/fő  összegű  karácsonyi  támogatásban  részesíti  a
Nemzetőr Általános Iskola alábbi 10 tanulóját a települési gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Boros Tímea Monor, Pince u. 28.
Dobosi Bernadett Márta Monor, Arany János u. 19.
Farkas Dorina Leila Monor, Csokonai u. 79.
Fekete Mirella Monor, Munkácsy M. u. 10.
Györke Zsolt Dominik Monor, Kossuth L. u. 202. 1/a.
Hack Márton Monor, Kossuth L. u. 29/a.
Illési Írisz Tiara Monor, Strázsahegy 010558/0001 hrsz.
Kovács Ferenc Monor, Váci Mihály u. 27.
Tóth Máté Ádám Monor, Acsádi köz 4.
Varga Vanessza Monor, Eötvös u. 22.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

564/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Napsugár Óvoda alábbi 10 óvodás gyermekét a települési gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Kampó Rita Monor, Türr I. u. 13.
Kupai Gergő Monor, Szélmalom u. 108.
Kupai Mercédesz Monor, Kodály Zoltán u. 11.
Lakatos Alen Monor, Halas u. 46.
Németh Petra Monor, Rét u. 52.
Németh Valentina Monor, Pósa L. u. 27.
Paczolay Eszter Monor, Hegyessy tanya 72.
Pápay Kolin Monor, Pilisi út 36.
Silaghi Kinga Beáta Monor, Szélmalom u. 85.
Torma Liza Monor, Ybl Miklós u. 11.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

565/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Jászai Mari Általános Iskola alábbi 10 tanulóját a települési gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Binszki Lili Monor, Zöldmező u. 13.
Csontos Dominik Monor, Blaha Lujza u. 5.
Krisztián Vivien Monor, Szélmalom u. 53.
Kocsis Amanda Monor, Rét u. 67.
Mátyás Krisztián Monor, Szélmalom u. 155.
Nagy Renátó Monor, Mező u. 5.
Navratil Gyöngyi Monor, Avar u. 28.
Németh Kalina Inez Monor, Rét u. 52.
Silaghi Boglárka Monor, Szélmalom u. 85.
Sipos Levente Monor, Ybl Miklós u. 1.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző



Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

566/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Tesz-Vesz Óvoda alábbi 10 óvodás gyermekét a települési gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Ecsedi Letícia Flóra Monor, Kisfaludy u. 62.
Endler Balázs Monor, Virág u. 53.
Király Sára Eliza Monor, Dugonics u. 30.
Kovács Balázs Gábor Monor, Dugonics u. 11.
Mogyorósi Zsófia Monor, Mikszáth K. u. 54.
Molnár Izabella Evelin Monor, Kossuth L. u. 134.
Nagy Rudolf Monor, Mikszáth K. u. 54.
Orosz Marcell Zalán Monor, Szilágyi D. u. 56.
Smid-Reinhardt Eperke Monor, Kossuth L. u. 210.
Wirth Kármen Monor, Dr. Csanády György u. 11823 hrsz.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

567/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Szivárvány Óvoda alábbi 10 óvodás gyermekét a települési gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Csiló Lilla Monor, Erzsébet királyné útja 5.
Csiló Lívia Monor, Erzsébet királyné útja 5.
Gellén-Kármán Levente Monor, Ország út 5.
Görcsi Zoé Monor, Pozsonyi u. 44.
Kocsis Péter Monor, Ybl Miklós u. 27.
Kolompár Denisz Monor, Toldi u. 18.
Molnár Hanna Monor, Szélmalom u. 73.
Molnár Jázmin Monor, Blaha Lujza u. 5.



Szabó Ákos Monor, Rákóczi u. 47.
Szabó Dávid Monor, Rákóczi u. 47.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

568/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Kossuth  Lajos  Általános  Iskola alábbi  10  tanulóját  a  települési
gyermeknevelési  támogatás  segélykeretének  terhére  az  intézmény  javaslata
alapján:

Kolompár Imre Sándor Monor, Bercsényi u. 25.
Kolompár Izabella Amanda Monor, Bercsényi u. 25.
Kovács Kinga Monor, Szilágyi Dezső u. 10.
Kovács Maja Monor, József Attila u. 18.
Lantos Hanna Monor, Jósika u. 31.
Lukácsi Lili Monor, Liliom u. 90/A.
Makai Amina Monor, Bercsényi u. 21.
Mitik Eszter Vivien Monor, Tompa Mihály u. 9.
Molnár Zsófia Monor, Dr. Csanády György u. 10.
Szőnyi Márk Tamás Monor, Alkotmány u. 44.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

569/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján 3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Szterényi
József  Technikum  és  Szakképző  Iskola alábbi  10  tanulóját  a  települési



gyermeknevelési  támogatás  segélykeretének  terhére  az  intézmény  javaslata
alapján:

Balog Bálint Monor, Kapisztrán János u. 21.
Hegedűs Katalin Monor, Hegyessy tanya 64.
Kolompár Éva Monor, Bercsényi u. 25.
Krum Ákos Monor, Attila u. 39.
Locsodi-nagy Brigitta Monor, Jósika u. 42/A.
Molnár Zoltán Monor, Szélmalom u. 135.
Sohár Eszter Naomi Monor, Zólyom u. 64.
Szénási Alexandra Monor, Kossuth L. u. 56.
Tönköl Roland László Monor, Fónyad Dezső u. 7.
Újvári Péter Junior Monor, Kossuth L. u. 230.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

570/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a  József
Attila  Gimnázium és Közgazdasági  Szakgimnázium alábbi  10 tanulóját  a
települési  gyermeknevelési  támogatás segélykeretének terhére az intézmény
javaslata alapján:

Bartha Brigitta Monor, Mátyás király u. 31.
Dóczi Adrienn Monor, Forrás u. 25.
Görög Eszter Réka Monor, Gábor Áron u. 12.
Király Bálint Dániel Monor, Czuczor u. 33.
Kovács Kiara Teréz Monor, Pilisi út 22.
Köves Áron Manassé Monor, Jókai u. 24.
Lelkes-Takács Rebeka Monor, Liliom u. 27.
Mohácsi Boglárka Napsugár Monor, Székely Bertalan u. 18.
Regian Márta Bernadett Monor, Pozsonyi u. 1/A. 3. lh. I. em. 6.a.
Oláh Brigitta Gitta Monor, Dugonics u. 11.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

571/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Bölcsőde alábbi  10  bölcsődés  gyermekét  a  települési  gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Gulyás István Monor, Somogyi B. u. 47.
Jakab Benjámin László Monor, Cinka Panna u. 1/9.
Koszta József Monor, Csokonai u. 87.
Nwajagu Mária Judit Monor, Blaha Lujza u. 21.
Rákos Attila Erik Monor, Kossuth L. u. 146.
Sárközi Benjámin Monor, Muskotályos sor 3/B.
Tippai Laura Zsuzsanna Monor, Mikszáth Kálmán u. 54.
Tóth Bence Kálmán Monor, Damjanich u. 24.
Vidák Bence Ármin Monor, Tó u. 20.
Zuzmann Pál Monor, Fiumei u. 1.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2020. évi karácsonyi támogatás

572/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12.
§-a alapján  3000,- Ft/fő összegű karácsonyi támogatásban részesíti a Monori
Petőfi  Óvoda alábbi  10  óvodás  gyermekét  a  települési  gyermeknevelési
támogatás segélykeretének terhére az intézmény javaslata alapján:

Balogh Ketrin Gabriella Monor, Bercsényi u. 25.
Endrődi Csaba Krisztián Monor, Füzes u. 4/A.
Giczi Róbert Monor, Árpád u. 20.
Juha Dominik Monor, Esze T. u. 21.
Kállai Loréna Klaudia Monor, Bercsényi u. 20.
Károlyi Dominik Monor, Damjanich u. 37.
Kolompár Edina Monor, Bercsényi u. 25.
Mata Vanessza Monor, Völgykút dűlő 47.
Rafael Richárd Lorenzó Monor, Hegyessy tanya 32.
Vidák László Monor, Tó u. 20.

A támogatás összegéről 2021. január 31-ig számlával kötelesek elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző



Szekeres Szabolcs ügyintéző

Tárgy: 2. számú gyermekorvosi körzet feladatellátásának határidő módosításai

573/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Monor
Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  434/2020.  (X.15.)  KT
határozatát  akként  módosítja,  hogy  2021.  január  1.  napjával  kezdődő
hatállyal bízza meg Dr. Lakos Gábor egyéni vállalkozót a Monor 2. számú
gyermekorvosi körzet alapellátásának biztosításával.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú gyermekorvosi körzet feladatellátásának határidő módosításai

574/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Monor
Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  433/2020.  (X.15.)  KT
határozatát  akként  módosítja,  hogy  2020.  december  31.  napjáig
hosszabbítja meg a Monor 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítéssel
történő  feladatellátására  vonatkozó  Dr.  Lakos  Gábor  egyéni  vállalkozóval
kötött megbízási szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú gyermekorvosi körzet feladatellátásának határidő módosításai

575/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a 435/2020.
(X.15.) KT határozatát akként módosítja, hogy 2020. december 31. napjával
szünteti meg közös megegyezéssel Szádváriné Nagy Csillának, a monori 2.
számú gyermekorvosi  körzet  feladat  ellátását  biztosító  asszisztensének a
közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal



Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: 2. számú gyermekorvosi körzet feladatellátásának határidő módosításai

576/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a 436/2020.
(X.15.)  KT  határozatát  akként  módosítja,  hogy  2020.  december  31.
fordulónappal  kap  a  Polgármester  felhatalmazást  mindazon  szolgáltatási
szerződéseknek az átkötésére, valamint fogyasztói almérők Dr. Lakos Gábor
házi  gyermekorvos  egyéni  vállalkozó  nevére  történő  átírására,  melyeket
Monor  Város  Önkormányzata  2020.  március  1.  napjától  a  saját  jogú
feladatellátás  keretében  a  vonatkozó  gyermekorvosi  körzetre  megkötött,
vagy önmagára átírt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: A 488/2020. (X. 15.) KT határozat módosítása

577/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 488/2020. (X.  15.)
KT  határozatát  akként  módosítja,  hogy  a  Monori  Rendőrkapitányság
kérelmére 3.600.000,- Ft értékben járul hozzá, hogy a helyi közbiztonságot
érintő feladatok ellátására a 2020. évre biztosított keretből az Önkormányzat
által  a  PMS-104  forgalmi  rendszámú  DACIA  Duster  típusú  szolgálati
gépjármű vásárlására kerüljön sor.  

Monor  Város  Polgármestere  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  gépjármű  a
megvásárlását  követően  az  Önkormányzat  tulajdonából  adományozási
szerződéssel kerüljön át a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonába
azzal a kikötéssel, hogy azt a Megajándékozott kizárólag Monoron, a Monori
Rendőrkapitányságnál  foglalkoztatott  Monori  Körzeti  Megbízott
feladatellátására használhatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Monor, Mátra és Tátra utcák forgalomszabályozásának visszavonása



578/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  a
következő döntést hozza:
A  Városfejlesztési  és  Pénzügyi  Bizottság  Monor,  Mátra  és  Tátra  utcák
forgalomszabályozásával (egyirányú forgalmi rend bevezetése) kapcsolatos
2020. március 10-én meghozott 125/2020. (III.10.) számú VPB határozatát
azonnali hatállyal visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Monor, Mátra és Tátra utcák új forgalmi rend bevezetése, egyirányúsítás

579/2020. (XI. 18.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  a
következő döntést hozza:
Monor  Város  területén  a  Mátra  és  Tátra  utcákban  2020.  december  7.
napjától új forgalmi rend (egyirányúsítás) lép érvénybe. A Tátra utca teljes
útszakaszán a Péteri út és a Zólyom utca között, illetve a Mátra utcában a
Zólyom  utca  és  Bacsó  Béla  utcai  kereszteződése  közötti  szakaszon
egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre. Gépjárművek a Mátra utca Bacsó
Béla utcai  kereszteződésétől  a Kossuth Lajos utcáig  terjedő útszakaszon
változatlanul  a jelenlegi  is  érvényben lévő kétirányú forgalmi  rend szerint
közlekedhetnek.  A  Zólyom  utcán  továbbra  is  fennmarad  a  kétirányú
közlekedés a Mátra és Holdsugár utcák között függetlenül a Tátra és Mátra
utcák új egyirányú forgalmi rendjének bevezetésétől. Az egyirányú forgalmi
rend  bevezetésével  érintett  Tátra  és  Mátra  utcákba  a  keresztező  Bacsó
Béla,  Somogyi  Béla  utcákból,  illetve a Mátra  utcába csatlakozó Késmárk
utcából  történő  behajtás  a  haladási  irányt  jelző  tábláknak  megfelelően
történhet  figyelembe  véve  a  kereszteződésnél  kihelyezett  elsőbbséget
szabályozó  „Állj!  Elsőbbségadás  kötelező”  jelzőtáblát.  Az  új  egyirányú
forgalmi rend bevezetésével a Tátra utcába a Zólyom utca irányából a Péteri
út  felé,  valamint  a   a  Mátra  utca  Bacsó  Béla  utcai  kereszteződésétől  a
Zólyom utca irányába tilos lesz a behajtás.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: A Monori Rendőrkapitányság év végi jutalma

580/2020. (XI. .) polgármesteri határozat



Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított  jogkörre Monor Város Polgármestere a 2019.
évivel  megegyező  módon  és  összegben,  bruttó  250.000,-  Ft  keretösszegű
támogatást  nyújt  a  Monori  Rendőrőrs  dolgozói  egész  éves  munkájának
elismeréséhez, melynek forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
általános tartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Forgách Tamás irodavezető
Bajkai Rita ügyintéző

Tárgy:  Vladár  Zoltán  tervező  tervdokumentáció  leadási  határidő  módosítási  kérelmével
kapcsolatos döntés (Monor Magócsi I.  utca útfelújítása tárgyában kivitelezési és beszerzési
tervdokumentáció elkészítése)

581/2020. (XI. 25.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  a
következő döntést hozza:
Vladár  Zoltán  tervező  a  Monor,  Magócsi  István  utca  útfelújítással,
csapadékvíz  elvezetésének  kiépítésével,  parkolók  és  kapubehajtók
létesítésével kapcsolatos kivitelezési és beszerzési tervdokumentációjának
elkészítési határidejének 2020. november 30. napjára történő módosítására
vonatkozó írásbeli kérelmét elfogadja, és intézkedik a szerződés I. számú
módosítása iránt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Új bölcsőde létesítésével kapcsolatos döntés

582/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere módosította
a „K&Z Horizontál” Beruházásszervező és Kivitelező Kft-vel, az „Új, 80 férőhelyes
bölcsőde létesítése Monoron” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7 jelű
projekt  megvalósítása  érdekében  a  kivitelező  kiválasztására  vonatkozó
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására kötött megbízási szerződést. A
szerződés  összege  nettó  9.500.000  Ft  +  ÁFA,  bruttó  12.065.000.-Ft.  A
különbözet (bruttó 5.778.500 Ft) fedezete, a 2020. évi költségvetés fejlesztési
kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

583/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Lólá
Árpádné  Monor,  Bem  u.  31.  szám  alatti  lakosnak  10.000,-  Ft  települési
létfenntartási  támogatást  állapít  meg  a  települési  támogatásról,  az  egyéb
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó  ellátásokról,  igénybevétele  szabályairól,  és a fizetendő térítési  díjakról
szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntés

584/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere hozzájárul,
hogy a Monor Okos Város projekten belül a kommunikációs feladatok ellátására
a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. a legkedvezőbb ajánlatot adó Kéri András
egyéni  vállalkozóval  (2200  Monor,  Iglói  utca  13.)  kössön  szerződést.  A
szerződés  összege  nettó  2.700.000  Ft  +  0  Ft  ÁFA,  bruttó  2.700.000.-Ft.
Fedezete a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Széchenyi utca felújításával kapcsolatos döntés

585/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.



§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a LACZKÓ
TEAM Építőipari és Gépkölcsönző Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út
69.) bízza meg a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt kivitelezési
munkáival nettó 30.053.447 Ft + ÁFA, bruttó 38.167.877 Ft díjért. Fedezet a
projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: 2020. évi BM támogatásokkal kapcsolatos döntés

586/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított  jogkörre Monor Város Polgármestere felkéri a
Monori  Városfejlesztő  Nonprofit  Kft-t  a  BMÖGF/926-1/2020.  iktatószámú
támogatásból  megvalósuló,  Napsugár  óvoda  fejlesztésével  kapcsolatos
előkészítési feladatok koordinálására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Döntés az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai foglalkoztatottjainak az
év végi jutalmazásáról

587/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Monor
Város Önkormányzata 2020. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztató
elfogadását  követően  úgy  határoz,  hogy  a  korábbi  évekhez  hasonlóan,
megköszönve  az  Önkormányzat,  a  Hivatal,  az  intézmények  és  gazdasági
társaságai  alkalmazásában  álló  foglalkoztatottak  2020.évi  munkáját,  félhavi
jutalom kifizetését engedélyezi az Önkormányzat – kivéve a Védőnői Szolgálat
foglalkoztatottjai  -,  a  Hivatal,  az  intézmények  és  gazdasági  társaságai
foglalkoztatottjai részére. Ennek forrása kizárólag az intézmények összes és a
gazdálkodó szervek saját költségvetési megtakarítása.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető



Tárgy: A 390/2020. (IX. 17.) KT sz. határozat módosítása

588/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  úgy
határoz,  hogy  módosítja  a  390/2020.  (IX.  17.)  KT  határozatot,  a  Monor,
külterület  0359/86  hrsz.-ú  ingatlan  vételárának  összege  1.351.038,-  Ft
(W.W. Impex Kft. 725.250,- Ft, Rompetrol Kft. 207.215,- Ft + Áfa, Bácsfa Kft.
362.625,-  Ft),  melynek  fedezete  a  2019.  évről  áthozott  maradványból
képezett fejlesztési tartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: A 332/2020. (IX. 17.) KT határozat módosítása

589/2020. (XII. 1.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere visszavonja
a 332/2020. (IX. 17.) KT határozatot, és helyette úgy dönt, támogatja Zátrok
Ildikó és Zátrok Tamás kérelmét, hozzájárul a 0359/37; 38; 41 hrsz.-ú ingatlanok
Helyi Építési Szabályzatban való Gksz-2 övezetbe történő átminősítéséhez azzal
a kitétellel, hogy településrendezési szerződést kell kötni, amiben a víziközmű
ellátottság  kapacitására  is  ki  kell  térni  a  költségek  kérelmező  általi  viselése
mellett. A településrendezési eszköz módosításának költségviselése érdekében
a kérelmet együtt kezelik a 0359/35, /80, /81, /82 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
kérelmekkel.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Forgalomszabályozás  Monor,  Bajcsy-Zsilinszky  utcában  (Mesevár  Óvoda
környezetében)

590/2020. (XII. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében biztosított  jogkörre  Monor Város Polgármestere  Monor,
Bajcsy-Zsilinszky utcában – a Mesevár Óvoda környezetében – két helyen
(Bajcsy-Zsilinszky  u.  –  Forrás  köz  kereszteződésében,  ill.  a  Bajcsy-



Zsilinszky utca 22. szám előtti közterületen) „gyermekek” veszélyt jelző, ill.
30  km/h  sebességkorlátozás  jelzőtáblák,  valamint  kiegészítő  táblák
kihelyezését rendeli el.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntés

591/2020. (XII. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  akként
módosítja  a  Monor  Okos  Város  projekten  belül  a  Monori  Városfejlesztő
Nonprofit Kft-vel kötött menedzsmenti keretszerződést, hogy annak időbeli
hatálya 2021.12.31-ig tart. 
A  keretszerződésben  biztosított  keretösszeg  felhasználása  a  jelen
előterjesztésben  meghatározott  összegek  figyelembevételével  kerül
felhasználásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatás

592/2020. (XII. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere – annak
érdekében, hogy a korábban a KÖVÁL NZrt. által a 092/15 és 076/6 hrsz.-ú
ingatlanokon üzemeltetett hulladékgazdálkodási egységek tovább üzemeljenek –
úgy határoz, hogy értékesíteni kívánja a Monor külterület 092/15 hrsz.-ú, 2000 m2

területű  ingatlant,  telekalakítással  kibővítve  azt,  a  092/14  és  092/16  hrsz.-ú
ingatlanból  az  előzetes  felmérés  szerint  megközelítőleg  2200  m2 területtel,
valamint a 076/6 hrsz.-ú, kivett szeméttelep megnevezésű, 13.776 m2 területű
ingatlan előzetes felmérés szerint megközelítőleg egy harmada területét.

Kezdeményezi a PMKH Földhivatali Főosztály 7. sz. Földhivatali Osztályánál a
092/14 hrsz.-ú ingatlan szántó és legelő alrészletének, valamint a 092/15 hrsz.-ú
ingatlan legelő alrészletének művelés alól történő kivonatását. 

Felhatalmazza  a  MÜVÁK  Irodát,  hogy  rendelje  meg  a  végleges  más  célú
hasznosítás  engedélyezési  eljárásához  szükséges  talajvédelmi  tervet,  a
092/14,  /15 és /16 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezési,  valamint  a 076/6



hrsz.-ú  ingatlan  megosztási  vázrajzát,  és  az  értékesítésre  kijelölt  területek
művelés alól történő kivonást követő forgalmi értékének meghatározását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Bokros Károlyné ügyintéző

Tárgy: Útépítési kérdések 2020. november

593/2020. (XII. 2.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  a
következő döntést hozza:
Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy kérjen be árajánlatot az alábbi utak kiviteli
terveinek elkészítésére:
- Acsády utca Kossuth L és a Liliom utca között
- Bocskai utca a Piac és a Liliom utca között
- Dózsa György utca a Kistói és a Szilágyi D. utca között
- Eötvös utca teljes szakasza
- Gém-Nádas utcák a Rét és az Avar utca között
- Katona J. utca a Kossuth L. és a Pilisi utca között
- Klapka utca a Balassi és a Pozsonyi utca között
- Mikszáth K. utca teljes szakasza
- Pósa L. utca a Kistói és a Páskom utca között
- Pozsonyi utca a Lőcsei és Klapka utca között
- Puskin utca teljes szakasza
Az utakat az alábbi minimális műszaki tartalommal kívánja felújítani: 
marás,  kátyúzás/felületjavítás-kiegyenlítés,  emulzió  terítés,  5  cm  AC11,
kétoldali süllyesztett szegéllyel Csatorna, és egyéb fedlapok szintbehozása,
padkarendezés  (0,5-1  m  szélességig,  10  cm  mélyen),  szikkasztó  árok
profilozása.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Monor  Okos  Város  projekt  „Intelligens  gyalogátkelők  és  járdák  építése”  tárgyú
beruházás beszerzési eljárása kapcsán meghozott döntés

594/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozat

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  által  a
közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.)
alapján lefolytatásra  kerülő  Intelligens gyalogátkelők  és járdák építése
tárgyú beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntés



Tekintettel a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével elrendelt
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:

„Intelligens gyalogátkelők és járdák építése"
EKR001171202020

tárgyú építési beruházásának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárásban

az eljárást lezáró döntés

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város
Polgármestere a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi

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

1. Érvénytelen ajánlat: 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: Pearl Enterprises Kft.
Székhelye: 4028 Debrecen Rózsahegy Utca 17.

5. Eljárás eredménye: 

5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és 
forrásai:
- Összege: nettó 72.000.000,- Ft + ÁFA, 
- Forrása:  a  Belügyminisztérium  „Monor  Okos  Város  projekt”

megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról
szóló  1223/2019.  (IV.23.)  Korm.  határozata  alapján.  443698
azonosító számú Támogatási szerződés

5.2.  A  Pearl  Enterprises  Kft.  ajánlattevő  ajánlatát  érvényessé,  a
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítom.

5.3.  A D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság  és  a  PAPEX  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  ajánlattevők
ajánlata a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései alapján nem kerül elbírálásra. 

6. Az eljárás nyertese: 

Ajánlattevő neve: Pearl Enterprises Kft.
Székhelye: 4028 Debrecen Rózsahegy Utca 17.

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):

27



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

10

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 60 hónap, maximum 108 
hónap)

62

Ajánlati ár (nettó HUF): 70.948.150

7. Az eljárás eredményéről szóló mellékelt összegezés megküldése az
ajánlattevőknek: a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint

8.  A  nyertes  ajánlattevővel  történő  szerződéskötés  időpontja:  a Kbt.
131. § szerint legkorábban az összegzés megküldésétől számított 6. napon

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

Tárgy: Napsugár Óvoda fejlesztésével kapcsolatos döntések

595/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozat

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

Monor  Város  Önkormányzata  a  BMÖGF/926-1/2020.  iktatószámú
támogatásból megvalósuló, Napsugár óvoda fejlesztésével kapcsolatban a
koncepció  tervek,  az engedélyes tervek és a kiviteli  tervek elkészítésére,
valamint a tervezői művezetésre az alábbi cégektől kér árajánlatot:

1. Archabit Kft.
1089 Budapest, Üllői út 102.

2. Debout Design Tervező és Szolgáltató Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 1. 2. em. 1.

3. PLATINIUM GROUP Tervező, Beruházó és Tanácsadó Kft.
1054 Budapest, Szemere utca 10. 2. em.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Ügyeleti alapellátás körében hozott döntésekről

596/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény



46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Monor  Város  Önkormányzata  nevében  a  Monor  és  Térsége  Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Elnöke 15/2020. (XII. 02.) számú elnöki
határozatára figyelemmel a házi orvosi ügyeleti alapellátás 2021.01.01. és
2021.06.30.  közötti  biztosítására  árajánlatokat  kér  be  az  alábbi
szolgáltatóktól,  2020.  december  11-i  benyújtási  határidővel  a  mellékelt
ajánlattételi felhívás alapján:

1. Pro-Med Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Betéti Társaság
(székhelye: 2030. Érd, Kövirózsa utca 12-1., cg.: 13-06-021134, képviseli:
dr. Berzéki Ferenc (BER-FE-MA Kft. ügyvezető), elektronikus elérhetőség:
promedbt@t-online.hu.

2. Európa Mentőszolgálat Kft.
(székhelye:  2030.  Érd,  Szabadság  tér  9.,  cg.:  13-09-153514,  képviseli:
Balogh Lajos ügyvezető, elektronikus elérhetőség: 
europamento@gmail.com.

3. Emergency Service  Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
(székhelye: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8. , cg. 01-09-873304, képviseli:
Molnár György ügyvezető, elektronikus elérhetőség: 
molnar@interambulance.hu.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Pályázathoz kapcsolódó alszámlák nyitása

597/2020. (XII. 7.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos  előterjesztésnek  megfelelően  jóváhagyja  az  OTP  Bank  Nyrt,-nél
vezetett  főszámlához  kapcsolódó  alszámlák  megnyitását  az  alábbi
elnevezésekkel:
1. BMÖGF/926-1/2020 Napsugár Óvoda
2. BMÖGF/977-1/2020 – 400 MFt Útfejlesztési feladatok támogatása

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

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

598/2020. (XII. 8.) polgármesteri határozat

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



Váczi Sándorné 2200 Monor, Liliom u. 35. 1a. szám alatti lakosnak 10.000,-
Ft települési létfenntartási támogatást állapít meg a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

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

599/2020. (XII. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Pisárszki Gáborné 2200 Monor, Avar út 27.. szám alatti lakosnak 15.000,- Ft
települési létfenntartási támogatást állapít meg a települési támogatásról, az
egyéb  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról,  valamint  a  személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

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

600/2020. (XII. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Rafael Cecília 2200 Monor, Kós K. u. 17. szám alatti  lakosnak 5.000,- Ft
települési létfenntartási támogatást állapít meg a települési támogatásról, az
egyéb  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról,  valamint  a  személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet 7.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



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

601/2020. (XII. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Kövesi  Lajos  évth.:  2200  Monor,  Móricz  Zs.  u.  69.  szám alatti  lakosnak
5.000,-  Ft  települési  létfenntartási  támogatást  állapít  meg  a  települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: 133/2020. (II. 27.) KT határozat módosítása

602/2020. (XII. 8.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
módosítja a 133/2020. (II. 27.) KT határozatot, oly módon, hogy a MOL Nyrt.
1.000.000,-  Ft  összegű támogatását  a  Vigadó Nonprofit  Kft.  a  2021.  évi
augusztus 20-i városi rendezvény finanszírozásához használja fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Új bölcsőde létesítése

603/2020. (XII. 9.) polgármesteri határozat

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

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  által  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.)  alapján  lefolytatásra  kerülő  80  férőhelyes  bölcsőde  építése
EKR001235342020 

tárgyú építési beruházásának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító
döntés



Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt
alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzata
nevében  és  annak  Képviselő-testülete  helyett  döntéshozatalra  jogosultként  Monor  Város
Polgármestere,  mint  ajánlatkérő  nevében  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  megindítására  az  alábbi
döntést hozza: 

A közbeszerzés becsült értéke: nettó 636 709 238,-Ft

A közbeszerzés becsült értékének meghatározása a Kbt. 16-20. §-ainak figyelembevételével történt,
különös tekintettel a részekre bontás tilalmának szabályaira. A közbeszerzés egybeszámított becsült
értéke: nincs egybeszámítandó közbeszerzés. 

Részajánlattétel esetén a részek egyenkénti becsült értéke, tárgya és mennyisége: részajánlattétel
lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: A közbeszerzés
tárgyát képező építési beruházás során a vonatkozó építési engedély alapján a Monor, 3055/1 hrsz-ú
telken egy új, 3 gondozási egységes, 6 csoportszobás, 80 férőhelyes bölcsőde kerül felépítésre 200
adagos főzőkonyharésszel. Az építési munka funkcionálisan egy műszaki-gazdasági egységet alkotó
építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági szakági munkákat foglal magában,
amelyek  -  figyelemmel  a  felvonulási  és  építési  helyszíni  adottságokra  -  fokozottan  összehangolt,
megfelelően szervezett felvonulásával és a munkafázisok szoros időbeli és térbeli együttműködésével
biztosítható  a  terv  szerinti  kivitelezés.  A  munkák  bármilyen  jellegű  szétbontása  a  munkavégzés
szempontjából ésszerűtlen megoldás, mivel a létesítmény a helyiségek szoros funkcionális kapcsolata
miatt nem szakaszolható, az építési technológia egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre
bontást.  A  kivitelezési  szakágak  építési  munkaterülete  közös,  amely  felvonulási  területként  is
funkcionál,  amely  így  összekapcsolja  a  közbeszerzési  dokumentumok  szerinti  építési  szakágak
organizációját,  és  amennyiben  eltér  a  szakágak  generálkivitelezőinek  személye,  az  abból  eredő
műszaki és pénzügyi vitákat ajánlatkérő csak a részajánlat tétel kizárásával tudja elkerülni.

A közbeszerzés becsült  értéke meghatározásának módja: tervezői tételes árazott költségvetés.  A
becsült érték meghatározásának módját igazoló dokumentumok mellékelve.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy: 80 férőhelyes bölcsőde építése
Mennyiség: 
Monor,  3055/1 hrsz-ú telken új,  3  gondozási  egységes,  6  csoportszobás,  80 férőhelyes bölcsőde
megépítése 200 adagos főzőkonyharésszel.  Összes hasznos alapterület nettó  1 395,4 m2, ebből
fűtött: nettó 1 093,7 m2, fűtetlen: 302,68 m2. A tervezett épület alapozása vasalt beton sávalappal, a
felmenő  falszerkezet  égetett  kerámia  tégla  falazattal,  a  födém  előregyártott  körüreges  vasbeton
pallófödémmel és hagyományos ácsolt fa fedélszerkezettel tervezett. Az épület fűtése, hűtése és HMV
előállítása levegő-víz hőszivattyúkkal tervezett. A gyermekek által használt helyiségekben padlófűtés,
míg  a  kiszolgáló  mellékhelyiségekben  nagyobb  felületű  radiátorok  elhelyezése  tervezett.  A
gyermekszobák  felületi  mennyezethűtést  kapnak.  A  gyermekszobákban  központi  hővisszanyerős
szellőztetőrendszer kerül beépítésre. A zárt helyiségek és mosdók csoportonként lokális gépi elszívást
kapnak, amelyek légutánpótlása a nyílászárókba elhelyezett higrosztatikus légbeeresztőkön keresztül
biztosított. A belső terű ajtók alatt 1 cm rés elhagyásával a szabad levegő áramlásának kialakításával.
A főzőkonyha külön elszívó  légtechnikát  kap  saját  előfűtött  légutánpótlás  biztosításával.  A  víz  és
szennyvíz  hálózat  a  települési  rendszerre  kerül  csatlakoztatásra,  mely  jelenleg  közműtervezési
fázisban van. A telek gázbekötéssel nem rendelkezik és nem is tervezett. Az épület villamos energia
ellátása a települési hálózatról biztosított. Fő munkamennyiségek:
Homlokzati állványozás 1000 m2 mennyiségben
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel 400 m3 mennyiségben
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával min. 300 m3
mennyiségben
Szerkezeti acél beépítése 12,2 t mennyiségben
Úsztatott esztrich aljzat készítése 1100 m2 mennyiségben
LEIER üreges előfeszített födémpallós Födémrendszer készítése 1159,3 m2 mennyiségben
Fa tetőszerkezet építése 1380 m2 mennyiségben
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncseréppel 1650 m2 mennyiségben
Polikarbonát előtető készítése 150 m2 mennyiségben
Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással 3800 m2 mennyiségben
Gipszkarton borítás és/vagy látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése 1189 m2 mennyiségben



Parkettafektetés, laminált padló fektetése, rögzítése padlóra és/vagy oldalfalra 502 m2 mennyiségben
Padló- és/vagy oldalfali gres, kőporcelán, mázas kerámia burkolat 1590,5 m2 mennyiségben
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 245,36 m2 mennyiségben
Tűzgátló ajtóelem beépítése 5 db mennyiségben
Beltéri falak diszperziós festése 3300 m2 mennyiségben
Talajnedvesség elleni szigetelés 1460 m2 mennyiségben
Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése 4640 m2 mennyiségben
Homlokzati hőszigetelés készítése EPS és/vagy XPS és/vagy kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal 1140
m2 mennyiségben
Hőszivattyús rendszer kialakítása 40 kW összteljesítménnyel
Főzőkonyha kialakítása vagy felújítása az alábbi eszközökkel:
Légkeveréses kombinált sütő-pároló berendezés, tartóállvánnyal,  elektromos üzemű, rozsdamentes
acél kivitelben
Nagy  teljesítményű  többfunkciós  ipari  mosogatógép,  9,6  kW  összteljesítménnyel,  bevezető-  és
kivezető asztallal kiegészítve 
Elektromos tűzhely 4 főzőlappal, elektromos üzemű sütővel, rozsdamentes acél kivitel
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumokban található. A
321/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  46.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  meghatározott
gyártmányú  vagy  eredetű  dologra,  illetve  konkrét  eljárásra,  amely  egy  adott  gazdasági  szereplő
termékeit  vagy  az  általa  nyújtott  szolgáltatásokat  jellemzi,  vagy  védjegyre,  szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás
esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A  közbeszerzés  tárgyát  képező  kivitelezési  tevékenység  az  építésügyi  jogszabályok  szerint
engedélyköteles  építési  beruházás.  Építési  engedély  száma:  ügyiratszám:  (ÉTDR  azonosító:
202000137984,iktatószám: PE/ETDR-EP/7431-8/2020
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Teljesítés helye: 2200 Monor 3055/1 hrsz.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai:
összege: nettó 537.174.554,-Ft + Áfa
forrásai: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7 sz. tám.szerz.: 328 024 803,-Ft + Áfa; önkormányzati
saját forrás: 209 149 751,-Ft+Áfa

A  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárásra  alkalmazandó  eljárásrend  (rész,  fejezet,  típus):  Harmadik
Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás

Feltételes közbeszerzés: ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a felhívásban tájékoztatja az
ajánlatevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelési szempontja alapján legkedvezőbb érvényes
ajánlatban  kért  ellenszolgáltatás  összege  meghaladja  az  ajánlatkérő  rendelkezésére  álló  anyagi
fedezet összegét és egyéb eredménytelenségi ok nem áll fenn, az ajánlatkérő a költségnövekmény
támogatására  vonatkozóan  támogatási  kérelmet/kérelmeket  fog  benyújtani  és  amennyiben  a
támogatási igény elbírálását megelőzően eredményessé nyilvánítja a közbeszerzési eljárást, a Kbt.
135.  §  (12)  bekezdése  alapján  a  közbeszerzési  eljárás eredményeként  megkötendő szerződés a
támogatási  kérelem/kérelmek elbírálását  követően  és  csak  akkor  lép  hatályba,  ha  a  támogatásra
irányuló  igényt  az  igényelt  összegben  elfogadják.  A  szerződés  hatálybalépésének  időpontja:  az
ajánlatkérő  erről  szóló,  a  nyertes  ajánlattevőként  szerződő  félhez  címzett  és  megküldött  írásbeli
nyilatkozatának  megküldésének  napját  követő  harmadik  munkanap.  Amennyiben  az  ajánlatok
értékelési  szempontja  alapján  legkedvezőbb  érvényes  ajánlatban  kért  ellenszolgáltatás  összegére
figyelemmel költségnövekmény támogatására vonatkozóan támogatási kérelem/kérelmek benyújtása
az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegére tekintettel nem szükséges és az eljárás
eredményes, a szerződés a megkötésének napjával hatályba lép.

Az eljárást megindító felhívás feladásának tervezett napja: 2020.12.11. 

A  tárgyi  közbeszerzési  eljárást  az  eljárást  megindító  felhívás  feladása  előtt  Monor  Város
Önkormányzatának közbeszerzési tervében fel kell tüntetni és az EKR-ben közzé kell tenni.

Melléklet: 
- eljárást megindító felhívás
- közbeszerzési dokumentumok (polgármesteri jóváhagyással) 
- a becsült érték meghatározásának módját igazoló dokumentumok



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Monor  Város  közigazgatási  területén  menetrend  szerinti  helyi  autóbusz-közlekedés
közszolgáltatási  szerződés  keretében  történő  ellátására  vonatkozó  pályázati  kiírás
dokumentumainak jóváhagyása

604/2020. (XII. 9.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
Monor  Város  közigazgatási  területén  menetrend  szerinti  helyi  autóbusz-
közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a 2021.
április  7-étől  2023.  április  30-ig  terjedő  időszakra  vonatkozó  pályázati
felhívást  és  csatolt  dokumentumait  jóváhagyom.  A  koncessziós  pályázati
eljárás megindításához hozzájárulok.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Napsugár Óvoda fejlesztésével kapcsolatos döntések

605/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
Monor  Város  Önkormányzata  a  BMÖGF/926-1/2020.  iktatószámú
támogatásból  megvalósuló,  a  Napsugár  óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó
koncepció tervek, engedélyes tervek és kiviteli tervek elkészítésére, valamint
a  tervezői  művezetésre  a  PLATINIUM  GROUP  Tervező,  Beruházó  és
Tanácsadó  Kft-vel  (1054  Budapest,  Szemere  utca  10.  2.  em.)  köt
szerződést.  A  megbízás  összege  nettó  22.800.000  Ft  +  ÁFA,  bruttó
28.956.000 Ft. Fedezet a projekt költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető



Tárgy: Tájékoztató a Gemini Tv részére történő eszközbeszerzésről

606/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
jóváhagyja a Gemini Tv részére 1 darab Dell Precision típusú számítógép
bruttó  71.755  Ft  értékben történő  megvásárlását  és  az  eszköznek Sipos
Tamás egyéni vállalkozó részére történő térítésmentes használatba adását.
Az eszközbeszerzés forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
működési céltartaléka.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

607/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Szládik Ferenc 2200 Monor, Toldi utca 14. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen 300,- Ft térítési díjért. Az ebéd elszállításáról kérelmező maga
gondoskodik.
A támogatás 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

608/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Kovács Károly István 2200 Monor, Forrásszőlő 011199/1. szám
alatti  lakosnak  nappali  ellátás,  napi  háromszori  étkezéssel  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért. 



A támogatás 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

609/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Kovács Zsuzsanna Judit 2200 Monor, Forrásszőlő 011199/1. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért. Az ebéd elszállításáról kérelmező maga
gondoskodik.
A támogatás 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

610/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Horváth Gabriella 2200 Monor, Liliom utca 78. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen 400,- Ft térítési díjért. Az ebéd elszállításáról kérelmező maga
gondoskodik.
A támogatás 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

611/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Szász Kornélia 2200 Monor, Irányi utca 23. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért. Az ebéd elszállításáról kérelmező maga
gondoskodik.
A támogatás 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

612/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Losó István 2200 Monor, Táncsics Mihály utca 1. szám
alatti  lakosnak napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

613/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Kolompár Katalin 2200 Monor, Forrásszőlő 5. szám
alatti  lakosnak napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért. 



A támogatás 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

614/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Sztancsik Lászlóné 2200 Monor, Liliom utca 35. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen 100,- Ft térítési díjért. Az ebéd elszállításáról kérelmező maga
gondoskodik.
A támogatás 2020. november 2-től 2021. november 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

615/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Stojka Ferencné 2200 Monor, Kiss Ernő utca 4/2. fsz. 1. szám
alatti  lakosnak napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 100,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2020. november 9-től 2021. november 30-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

616/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Stiaszni Géza Vilmosné 2200 Monor, Széchenyi utca 35. szám
alatti  lakosnak nappali  ellátás és háromszori  étkezés kerüljön megállapításra
kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

617/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Kovács József Attila 2200 Monor, Tompa Mihály utca 66. szám
alatti  lakosnak napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 250,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

618/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Sörös Tibor 2200 Monor, Avar utca 47. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen. Az elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.



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

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

619/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Kovács Endre 2200 Monor, lakcím nélküli
lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  helyben  fogyasztással  kerüljön
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

620/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Lukács Sándor Jánosné 2200 Monor, Attila utca 40. szám
alatti  lakosnak napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 500,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

621/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény



46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, hogy 

Turi Sándor 2200 Monor, Strázsahegy 10037 hrsz.
alatti  lakosnak napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 50,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

622/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Ifj. Püski László 2200 Monor, Somogyi Béla utca 52. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
kedvezményesen  100,-  Ft  térítési  díjért.  Az  elszállításáról  kérelmező  maga
gondoskodik.
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

623/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Róth Zsolt 2200 Monor, Pósa Lajos utca 15. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen. Az elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

624/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Kormos Istvánné 2200 Monor, Dózsa György utca 52. fsz. 1. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt
kedvezményesen  50,-  Ft  térítési  díjért,  valamint  a  házi  segítségnyújtás
térítésmentesen kerüljön megállapításra. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

625/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Molnár Gyula Zoltánné 2200 Monor, Szélmalom utca 135. szám
alatti  lakosnak háromszori  étkezés,  valamint  a  házi  segítségnyújtás  kerüljön
megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2020. december 14-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

626/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Balogh József 2200 Monor, Liliom utca 84/3. szám
alatti lakosnak házi segítségnyújtás kerüljön megállapításra térítésmentesen. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.



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

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

627/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Salángi Sándor 2200 Monor, Laposhegy 3. szám
alatti  lakosnak napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kiszállítással  együtt  kerüljön
megállapításra kedvezményesen 350,- Ft térítési díjért. 
A támogatás 2021. január 2-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központ térítési díj csökkentési kérelmek előterjesztése

628/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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

Nemes Pál Győző 2200 Monor, Laposhegy 009112/0002. szám
alatti  lakosnak  napi  egyszeri  meleg  étel  (ebéd)  kerüljön  megállapításra
térítésmentesen. Az elszállításáról kérelmező maga gondoskodik.
A támogatás 2020. november 27-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra
szól.
A kérelemmel az intézmény vezetője egyetért.
Amennyiben  támogatott  szociális  vagy  jövedelmi  helyzetében  változás
következik be, köteles azt jelezni az intézményvezető felé.

Határidő: azonnal
Felelős: Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv módosítása

629/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

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



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere elfogadja a
2020. évi közbeszerzési terv V. sz. módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Beszámoló  a  közfoglalkoztatás  2020.  évi  megvalósításáról,  a  2021.  évi
közfoglalkoztatási terv elfogadása

630/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere elfogadja a
közfoglalkoztatás 2020. évi megvalósításáról szóló beszámolót és a 2021. évi
közfoglalkoztatási tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bajkai Rita ügyintéző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Dr. Gombos Matild Egészségház szivattyú vásárlás és csere

631/2020. (XII. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere úgy dönt,
hogy a Dr. Gombos Matild Egészségházba a keringető szivattyú beszerzésének
a költségét, bruttó 350.000.- Ft-ot továbbszámláz a Monori Egészségház Kft.
felé,  a  szivattyú  cseréjének  munkadíját,  mely  bruttó  85.000,-  Ft  volt,  pedig
átvállalja, melynek forrása a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Közlekedési táblák beszerzése

632/2020. (XII. 11.) polgármesteri határozat

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



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a következő
döntést hozza:
A  KÖVÁL  KÖZÜZEMI  ÉS  VÁLLALKOZÁSI  NONPROFIT  ZRT.  közlekedési
táblák  beszerzése  tárgyában  2020.  december  3-án  kelt  különbözet
továbbszámlázási kérelme kapcsán a Monor Város területén elhelyezésre került
közlekedési  táblák  tényleges  beszerzéséhez  (nettó  878.352,-  Forint  bruttó:
1.115.507,- Forint) és a már előzőleg döntés  alapján elfogadott összeg (nettó:
597.015,-  Forint  bruttó:  758 209, Forint)  közötti  nettó  281.337,-  Forint  bruttó
357.298,- Forint különbség Önkormányzat részére történő továbbszámlázásához
hozzájárulok. A továbbszámlázandó összeg fedezetéül a működési céltartalékot
jelölöm meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Ügyeleti alapellátás körében hozott döntésekről

633/2020. (XII. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Monor
Város  Önkormányzata  nevében  a  benyújtott  árajánlatra  figyelemmel  az
Emergency  Service  Kereskedelmi  és  Egészségügyi  Szolgáltató  Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhelye: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8., cg. 01-
09-873304, képviseli: Molnár György ügyvezető) köt feladatellátási szerződést
(feladat-átvállalási szerződés elnevezéssel) 2021. január 1. napjától 2021. június
30. napjáig terjedő időtartamra a háziorvosi ügyeleti alapellátás Monoron történő
biztosítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Ügyeleti alapellátás körében hozott döntésekről

634/2020. (XII. 11.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  Monor
Város  Önkormányzata  nevében  elfogadja  a  háziorvosi  ügyeleti  alapellátás
megszervezéséhez  és  jövő  év  első  félévi  működtetéséhez  kapcsolódó
együttműködési megállapodást.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző



dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Monori Bölcsőde villanyszerelési munkálatok forrás biztosítás

635/2020. (XII. 14.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere úgy
dönt,  hogy  a  Monori  Bölcsőde  villanyszerelési  munkálatainak  bruttó
247.800,- Ft végösszegű költségének forrása a működési céltartalék.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Monori Gondozási Központtal kapcsolatos döntések

636/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
kezdeményezi  a  települési  támogatásról,  az  egyéb  szociális  és
gyermekvédelmi  ellátásokról,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló
5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 15. §
(1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak  alapján  természetbeni  települési
létfanntartási  támogatás  formájában  a  Monori  Gondozási  Központ
Intézményvezetője által javasolt személyek részére bruttó 10.000,- Ft értékű
karácsonyi élelmiszerutalvány biztosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Iványi Margit intézményvezető
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

637/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Berencsi  Zoltán  2200  Monor,  Batthyány  utca  21. szám  alatti  lakost
természetbeni  eseti  települési  létfenntartási  támogatásként,  10.000.-  Ft,



azaz  tízezer  forint  értékű  karácsonyi  élelmiszercsomagban  részesíti  a
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  igénybevétele
szabályairól,  és  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.)
pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

638/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Stiaszni  Géza  Vilmosné  2200  Monor,  Széchenyi  utca  35. szám alatti
lakost természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-
Ft,  azaz tízezer  forint  értékű karácsonyi  élelmiszercsomagban részesíti  a
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  igénybevétele
szabályairól,  és  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.)
pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

639/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Ujvári  István  2200  Monor,  Kisfaludy  utca  4. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

640/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Simon Attila 2200 Monor, Szilvás dűlő 8. szám alatti lakost természetbeni
eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint
értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (1)
bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

641/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Gyöngy  József  2200  Monor,  Gábor  Áron  utca  16. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

642/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Hochstein István 2200 Monor,  Szélmalom utca 159. szám alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és



a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

643/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Sörös Tibor 2200 Monor, Avar utca 47. szám alatti lakost természetbeni
eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint
értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (1)
bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

644/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Somodi  Mária  2200  Monor,  Mátyás  király  utca  38. szám alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

645/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Lakatos István Zoltán 2200 Monor, Völgykút dűlő 36. szám alatti lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

646/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Simon Sándor Józsefné 2200 Monor,  Laposhegy 2. szám alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

647/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Nagyné Szabó Piroska 2200 Monor, Csokonai utca 1. szám alatti lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és



a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

648/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Hárs József 2200 Monor, Kossuth u. 16. szám alatti lakost természetbeni
eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint
értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (1)
bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

649/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Antal Zoltán Gábor 2200 Monor, Bajcsy Zs. utca 92/4. szám alatti lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

650/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Buzás  Dóra  2200  Monor,  Nagydiófa  utca  3. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

651/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Oláh  Róbert  2200  Monor,  Laposhegy  9125. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

652/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Püskiné  László  2200  Monor,  Somogyi  Béla  u.  59. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és



a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

653/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Kolompár  Katalin  2200  Monor,  Forrásszőlő  5. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

654/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere Fűri
András 2200 Monor, Kistemplom u. 8. szám alatti  lakost természetbeni
eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint
értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (1)
bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

655/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Fazekas  Károly  2200  Monor,  Laposhegy  009808 szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

656/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Bakó  Erzsébet  2200  Monor,  Czuczor  utca  36. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

657/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Oláh  József  2200  Monor,  Bercsényi  utca  22. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és



a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

658/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere Turi
Sándor 2200 Monor, Strázsahegy 10037 szám alatti lakost természetbeni
eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint
értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (1)
bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

659/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Meszesán Jánosné 2200 Monor, Laposhegy 10780/2 szám alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

660/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Rennersdorfer  Gábor  2200 Monor,  Kossuth u.  186. szám alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

661/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Jóni Pál 2200 Monor, Dózsa György u. 8. szám alatti lakost természetbeni
eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint
értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (1)
bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

662/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Farkas  Gézáné  2200  Monor,  Árpád  utca  17. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és



a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

663/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Gulyás  Imréné  2200  Monor,  Csokonai  utca  59. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

664/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Losó  István  2200  Monor,  Táncsics  Mihály  u.  1. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

665/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Váczi  Sándorné  2200  Monor,  Liliom  utca  35. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

666/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Sztancsik  Lászlóné  2200  Monor,  Liliom  utca  35. szám  alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

667/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Kormos Istvánné 2200 Monor, Dózsa György utca 52. szám alatti lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és



a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

668/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Kiss Mihály 2200 Monor, Forrásdűlő 2. szám alatti lakost természetbeni
eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint
értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési támogatásról,
az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,  valamint  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő
térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (1)
bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Tárgy: Természetbeni települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása

669/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Czimrák József  2200 Monor,  Váczi  Mihály  utca  22. szám alatti  lakost
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10.000.-Ft, azaz
tízezer forint értékű karácsonyi élelmiszercsomagban részesíti a települési
támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző



Tárgy: A köztemetés szolgáltatójának 2021. évi kiválasztása vonatkozásában hozott döntésről

670/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Monor  Város  Önkormányzata  nevében  a  2021.  évi  köztemetési
feladatellátás  biztosítására  mind  a  koporsós,  mind  a  hamvasztásos
köztemetés vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szent Benedek
Temetkezés Kft.-vel köt vállalkozói keretszerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Árvai Krisztina ügyintéző

Tárgy:  Monor  Város  kerékpárforgalmi  koncepciójának  elkészítése  -  pályázattal  kapcsolatos
döntés

671/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a
következő döntést hozza:
A  Közbeszerzési  munkacsoport  javaslata  alapján  Monor  Város
kerékpárforgalmi  koncepció  elkészítése  tárgyában  legalacsonyabb
árajánlatot  megadó  Pro  Regio  Nonprofit  Kft.  (Képviseli:  Varga  Tamás
ügyvezető  -  1146  Budapest,  Hermina  út  17.  A.  épület  3.  emelet)  bruttó
4.940.300,- forintos ajánlatát elfogadom. A kiválasztott Ajánlattevővel történő
Monor  Város  kerékpárforgalmi  koncepciójának  elkészítésére  vonatkozó
Megbízási és Felhasználási Szerződés megkötéséről gondoskodom.
Az  ajánlatban  megnevezett  Monor  Város  kerékpárforgalmi  koncepció
elkészítésére vonatkozó díj (bruttó 4.940.300,- Ft) fedezeteként a kötvényből
tervezésre biztosított forrást jelölöm meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy:  Monor  Okos  Város  projekt  H3.  Okos  iskola  alprojekt  megvalósításához  szükséges
informatikai eszközök beszerzése kapcsán létrejött adásvételi szerződés módosítása

672/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény



46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
2020.  12.  10-én  a  Monor  Okos  Város  projekt  H3.  Okos  iskola  alprojekt
megvalósításához  szükséges  informatikai  eszközök  beszerzése  kapcsán
létrejött  adásvételi  szerződést  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
módosította.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy:  Javaslat  az  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2020.  (III.  3.)
önkormányzati rendelet 5. számú módosítására

673/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.
3.)  önkormányzati  rendelet  5.  számú  módosításáról  készült  független
könyvvizsgálói véleményt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető

Tárgy: KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terv koncepciója

674/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terv koncepcióját azzal a
módosítással, hogy a sporttelep üzemeltetési feladatokat 2021. január 1-jétől
nem a Társaság látja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv koncepciója

675/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

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



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv
koncepcióját.  Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy a
2021. évi üzleti tervben, összesen 56.000.000,- Ft önkormányzati működési
támogatással tervezzen.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv koncepciója

676/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere a
Vigadó Nonprofit Kft.-vel, az előterjesztés szerint, a 2021. évre vonatkozóan
Feladat  ellátási  szerződés  köt  13.460.000,-  Ft  +  ÁFA,  összesen  bruttó
17.094.200,-  Ft  összegben,  azonban  erre  kötelezettséget  vállalni  csak
Monor  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetési  rendeletének,
valamint a Cég 2021. évi üzleti tervének elfogadását követően lehet.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv koncepciója

677/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  műszaki  irodáját,  hogy  vizsgálja  felül,  és
tegyen  javaslatot  a  Vigadó  épületében  szükséges felújítási,  karbantartási
munkákra.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető



Tárgy: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv koncepciója

678/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja  a  Monori  Városfejlesztő  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  üzleti  terv
koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

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

679/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Monori Gondozási Központtal kapcsolatos döntések

680/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
hozzájárul  a  Monorierdő  Község  Önkormányzatával  megkötött  házi
segítségnyújtás biztosítására vonatkozó feladat ellátási megállapodás 2020.
február  1.  napjával  történő  módosításához,  melynek  következtében  a
településen feladatellátást teljesítő gondozók létszáma 1 főről 2 főre bővül.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Iványi Margit intézményvezető



Tárgy: Monori Gondozási Központtal kapcsolatos döntések

681/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

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

- 2021. február 28. napjával, azonnali hatállyal felmondja a Vasad Község
Önkormányzatával  2014.  december  18.  napján  a  házi  segítségnyújtást
szolgáltatás Vasad közigazgatási területén történő ellátására vonatkozóan
kötött  megállapodást,  és  a  felmondásról  haladéktalanul  értesíti  Vasad
Község Polgármesterét,

- egyidejűleg megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a 2021. február 28.
napjáig keletkező tartozások megfizettetésére/behajtására,

- egyidejűleg felkéri a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjét, hogy
vizsgálja  felül  a  Vasad  Község  területén  2021.  február  28.  napjáig
szolgálatot  teljesítő  gondozónak  az  intézmény   ellátási  területén,  ezen
feladatkörben,  vagy  más  feladatkörben  való  elhelyezését,  és  erről  a
későbbiekben adjon tájékoztatást a Képviselő-testület felé,

- egyidejűleg a Monori Gondozási Központ Alapító Okiratát 2021. február 28.
hatállyal  akként  módosítja,  hogy  annak  4.5.  pontjában  meghatározott
ellátási területéből törlésre kerül Vasad Község közigazgatási területe,

- egyidejűleg felkéri a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjét, hogy
az  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatában  és  szakmai
programjában  a  fenti  változásokat  átvezesse  és  jóváhagyásra  ezen
alapdokumentumokat előterjessze,

- egyidejűleg pedig  az alapdokumentumok jóváhagyását  követően a Pest
Megyei  Kormányhivatal  felé  a  működési  engedély  fentiek  szerinti
módosításra  vonatkozó  kérelmet,  annak  eszerint  módosított
dokumentumaival benyújtja.

Határidő: 2021. február 28.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Iványi Margit intézményvezető

Tárgy: A Monori Sportegyesület 2021. évi önkormányzati támogatás igénye

682/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja  a  Monori  Sportegyesület  2021.  évi  önkormányzati  támogatási
igényét, és a 60 millió forint támogatást beépíti az Önkormányzat 2021. évi
költségvetési koncepciójába.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző
Forgách Tamás irodavezető
Zátrok Tamás elnök

Tárgy: Monori Sportegyesület sporttelep üzemeltetésének átvétele iránti kérelme

683/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja  a  Monori  Sportegyesület  kérelmét,  mely  a  sporttelep
üzemeltetésének  2021.  évi  próbaidőszakra  történő  átvételére  vonatkozik.
Ennek megfelelően a feladatot átadja a 2021. január 1-től 2021. december
31-ig  terjedő  időszakra,  és  a  feladatellátás  átadásával  kapcsolatos
szerződést  2020.  december  31-ig  megköti.  A  költségek  forrásaként  a
KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terv koncepciójában erre a feladatra
kimutatott keretösszeget határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Zátrok Tamás elnök

Tárgy:  Monor  Város  Önkormányzata  és  intézményei  2021.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadása

684/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
Monor  Város  Önkormányzata  nevében  a  lefolytatott  kockázatelemzés
alapján az előterjesztés mellékletét képező Monor Város Önkormányzata és
intézményei  2020.  évi  belső  ellenőrzési  tervét  az  alábbi  ellenőrzési
feladatokkal fogadja el:

1. Pénzügyi-számviteli  szabályzatok megfelelőségének ellenőrzése (a
Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjedően)

2. Testületi határozatok ellenőrzése

3. Gépjárműhasználat (saját, illetve céges), kiküldetések ellenőrzése 2
darab  intézmény  és  2  darab  100%-os  tulajdonú  önkormányzati
gazdasági társaság esetében 

4. Monori  Gondozási  Központ  tevékenységének,  illetve
feladatellátásának  ellenőrzése  a  további  településeken  történő
feladatellátásra is tekintettel

Egyidejűleg a belső ellenőrzési terv megvalósításának forrását a 2021. évi
költségvetésben külön soron biztosítja.



Monor  Város  Polgármestere  a  tervben  szereplő  ellenőrzési  feladatokra
árajánlatokat  kér  be,  és  a  legkedvezőbb  ajánlattevővel  köt  szerződést  a
feladat ellátására.

Határidő: 2021. február 28.
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Önkormányzati területek rozsdaövezetté nyilvánításának felülvizsgálata

685/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
előterjesztésben  szereplő  önkormányzati  területek  rozsdaövezetté
nyilvánítására vonatkozó kezdeményezést a felmerült kérdések tisztázásáig
felfüggeszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdések – konzorciumi vagyon rendezése

686/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere  nem
fogadja  el  a  Duna-Tisza  közi  Nagytérségi  Regionális  Települési
Szilárdhulladék  gazdálkodási  Rendszer  Tanácsi  határozata  alapján  a
Gesztor  és  a  térségi  közszolgáltató  társaság  által  kidolgozott  gazdasági
társaság társasági szerződéstervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Tárgy:  Dr.  Lakos  Gábor  gyermekorvos  körzetkompenzáció  meghosszabbítására  vonatkozó
kérelme

687/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

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



támogatja  Dr.  Lakos  Gábor  körzetkompenzációs  kérelmének  2021.12.31.
napjáig  történő  meghosszabbítását,  egyidejűleg  a  házi  gyermekorvossal
kötött feladat ellátási szerződést ennek megfelelően módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Magyar Vöröskereszt Utcai Gondozó Szolgálatának működésére vonatkozó támogatási
kérelem véleményezése

688/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
támogatja a Magyar Vöröskereszt Utcai Gondozó Szolgálatának 2021. évre
vonatkozó  kérelmét  és  a  660.000  Ft  támogatási  összegnek  az
Önkormányzat  2021.  évi  költségvetési  koncepcióba  való  beépítéséről
intézkedik.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy: Az általános iskolai körzethatárok véleményezése

689/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

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

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Burján Sándor ügyintéző

Tárgy: A Képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervének elfogadása

690/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
elfogadja a Képviselő-testület 2021. I. félévre vonatkozó munkatervét.



Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Tárgy:  Monor  Okos  Város  projekt  H3.  Okos  iskola  alprojekt  megvalósításához  szükséges
informatikai eszközök beszerzése kapcsán létrejött adásvételi szerződés módosítása

691/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
alábbiak szerint határoz:
A  Monor  Okos  Város  projektek  szoftverfejlesztési  beszerzéseinek
lebonyolítása  érdekében felkéri  a  projekt  közbeszerzési  szakértőjét,  hogy
jelentse  be  a  DKÜ  Zrt-nél  Monor  Város  Önkormányzatának  önkéntes
csatlakozási szándékát a KM02SWF17 keretmegállapodáshoz. A tervezett
beszerzések értéke: 115M Ft + áfa és 14M Ft + áfa.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Tárgy: Tájékoztató a Strázsa-hegy fejlesztési tanulmányról

692/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy:  Polgármesteri  határozat  a  Monor  4913/15  hrsz.-ú-,  valamint  Monor  4359/5  hrsz.-ú
ingatlanokra  vonatkozó  településrendezési  eszközök  módosításához  környezeti  vizsgálat
szükségességével kapcsolatosan

694/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat

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



módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében
biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza: 
- a  Monor  4913/15  hrsz.-ú  (fejlesztési  cél:  jelenlegi  ’Gksz-2’  jelű
Kereskedelmi,  szolgáltató  övezet  építési  övezeti  besorolásból  ’Gksz-2/SZ’
jelű Kereskedelmi, szolgáltató övezet építési övezeti besorolásba kerüljön át
(annak érdekében, hogy az ingatlanon álló üres épületekben – eredetileg
gépipari  gyártó,  üzemi  rendeltetés  -  szállás  férőhely  (munkásszállás)
kialakítása lehetővé váljon)-,
valamint
- a  Monor  4359/5  hrsz.-ú (fejlesztési  cél:  a  jelenlegi  ’Lke-3’  jelű
kertvárosias lakóterület építési övezeti besorolásból ’KÖm’ jelű közműterület
övezeti  besorolásba kerüljön (annak érdekében, hogy az ingatlanon, ahol
jelenleg szennyvíz átemelő építményei találhatóak 30 méter magas monopol
típusú távközlési torony is elhelyezésre kerülhessen)
ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosításához -
mivel  felsorolt  ingatlanokon  tervezett  fejlesztések  környezetre
gyakorolt hatása a jelenlegi állapothoz képest nem okoznak változást,
nem indokolt - nem szükséges környezeti vizsgálat készítése.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Polgármesteri határozat a Monor 443/2020.(X.15.) számú KT módosításáról

695/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat

Monor  Város  Polgármestere  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.
rendeletével  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében
biztosított  jogkörénél  fogva  az  alábbiakban  módosítja  Monor  Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  meghozott  443/2020.(X.15.)
számú KT határozatát:
Monor Város Polgármestere támogatja a SHINHEUNG Kft. Monor, 4913/15
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelmét, és ennek érdekében kezdeményezi
településrendezési eszközeinek módosítását. Az érintett területet - mivel a
beruházás megvalósítása érdekében indokolt – kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja és a TRE-k egyeztetését tárgyalásos eljárás szerint hajtja végre.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása

696/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat

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



Önkormányzatának  Polgármestere,  mivel  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  az
állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról
szóló  609/2020.(XII.18.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése  szerint
önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat
kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb
a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján
a  veszélyhelyzet  megszűnéséig  meghosszabbodik,  úgy  határoz,  hogy
amennyiben  a  veszélyhelyzet  a  S.A.P  cégcsoport  bérleti  szerződéseinek
2021. május 15-én történő megszűnéséig a veszélyhelyzet fennáll, a S.A.P.
Követeléskezelő Zrt. (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 4.) bérleti ajánlatát a
Monor, Petőfi S. u. 4. sz. alatti, 2420 hrsz.-ú ingatlan főépületének 175,18
m2  alapterületű  emeleti  helyiségeire,  a  S.A.P.  Kereskedőház  Kft.  (2200
Monor, József A. u. 39.) 2020. december 7-én tett bérleti ajánlatát a Monor,
Petőfi S. u. 4. sz. alatti, 2420 hrsz.-ú ingatlan udvari épületének 67,70 m2
alapterületű helyiségeire nyilatkozatnak tekinti, a S.A.P. Követeléskezelő Zrt.
és a S.A.P. Kereskedőház Kft. szerződés szerint 2021. május 15-én lejáró
bérleti jogviszonya a veszélyhelyzet megszűnéséig változatlan feltételekkel
fennáll.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

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

Tárgy: Beérkezett pályázatok elbírálása

697/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre,  Monor  Város
Önkormányzatának  Polgármestere,  mivel  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  az
állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról
szóló  609/2020.(XII.18.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése  szerint
önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat
kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb
a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján
a  veszélyhelyzet  megszűnéséig  meghosszabbodik,  úgy  határoz,  hogy  a
Werth  Magyarország  Kft.  (2200  Monor,  Petőfi  Sándor  utca  4.)  2020.
december 14-én tett bérleti ajánlatát a Monor, Petőfi S. u. 4. sz. alatti, 2420
hrsz.-ú ingatlan főépületének 213,20 m2 alapterületű földszinti helyiségeire,
valamint az udvari épületben lévő 16,73 m2 alapterületű garázs helyiségre,
nyilatkozatnak tekinti,  a Werth Magyarország Kft.  szerződés szerint 2020.
december 31-én lejáró bérleti jogviszonya a veszélyhelyzet megszűnéséig
változatlan feltételekkel fennáll.

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



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

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

Tárgy: Vigadó Étterem pályázati kiírás

698/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az
előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó étterem üzemeltetésére vonatkozó
pályázati kiírást. Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
kiírás szerint a pályázati eljárást lefolytassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Hanzelik Andrea ügyvezető

Tárgy: Kérelem az élelmezési nyersanyagok közbeszerzési hirdetmény elfogadására

699/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat

Tekintettel  a  Kormány  478/2020.  (XI.  03.)  Korm.  rendeletével  elrendelt
veszélyhelyzet  miatt  alkalmazandó  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörre  Monor  Város  Polgármestere
engedélyezi a KÖVÁL Nonprofit Zrt. közétkeztetéshez biztosított élelmezési
anyagok közbeszerzésére vonatkozó előterjesztés szerinti  hirdetményének
megjelentetését a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Takár Gábor Jenő vezérigazgató
Vadas Ferencné ágazatvezető


