
2017. ÉVI HATÁROZATOK 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

1/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert 
és a Jegyzőt, hogy a koncepció és a napirendi pont keretében hozott 
határozatok figyelembe vételével Monor Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló törvényben 
foglalt meghatározott elvek alapján és határidőben készítsék el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

2/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Bölcsőde ellenőrzési megállapításairól szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

3/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
óvodák nyári zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

Monori Kossuth Lajos Óvoda 2017.06.26. - 2017.07.21. 
Monori Napsugár Óvoda 2017.06.26. - 2017.07.21. 
Monori Petőfi Óvoda 2017.06.19. - 2017.07.14. 
Monori Szivárvány Óvoda 2017.07.24. - 2017.08.18. 
Monori Tesz-Vesz Óvoda 2017.07.24. - 2017.08.18. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Óvodavezetők 

 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 
 

4/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Monori Bölcsőde zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

Bölcsődék Napja: 2017.04.21. (gondozás nélküli munkanap) 
Nyári zárva tartás: 2017.07.17 - 2017.07.31. 
Téli zárva tartás: 2017.12.22 - 2018.01.01. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Bölcsődevezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

5/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 762/2016. (XII. 15.) 
KT határozatát módosítva, nem támogatja Monorierdő Község 
Önkormányzata arra irányuló kérését, hogy a házi segítségnyújtás feladatot 
a Monori Gondozási Központ lássa el a településen, amíg a két település, 
más vitatott kötelezettségből kifolyólag perben áll egymással. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatára – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgálta 
a Monor Város Önkormányzata és a Monori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között 2014. október 22-én kelt, 462/2014. (X.30.) KT 
határozatával elfogadott, és 20/2016. (I.21.) KT. határozatával változtatás 
nélkül hatályában fenntartott Együttműködési Megállapodást, és az Elnök 
személyében bekövetkezett változás miatt a Monori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselőjeként Pálfai Sándor József elnök feltüntetésével, 
továbbá a 249/2000. helyett a 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet törvényi 
hivatkozás módosítással, a továbbiakban változatlan tartalommal hatályában 
fenntartja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2017. (I. 19.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
köznevelési intézmények átadásáról szóló tájékoztatást, és felhatalmazza a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Monori Tankerületi 
Központtal a köznevelési intézmények karbantartási feladataira kötendő 
módosított vállalkozási szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a monori 
vasútállomás üzemeltetésének átvételéről szóló tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Uszoda 
bővítésével kapcsolatos engedélyezési tervet a pontosított műszaki 
tartalommal elfogadta, és a tervdokumentáció engedélyezési eljárásához 
hozzájárul. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

10/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra a 
Monor, Balassi utca Klapka utca és Lőcsei utca közötti (hrsz.: 5150/64, 
5258/2) szakaszának felújítására, építésére „Monor, Balassi utca felújítása, 
építése” című projekttel.  

A projekt tervezett költségvetése bruttó 73.678.397 Ft. Az igényelt 
támogatás 69.994.477 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás 
összege 3.683.920 Ft, fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész 
tartaléka. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

11/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Balassi utca 
Nyitrai és Lőcsei utcák közötti (5150/64 hrsz.-ú) szakasz közvilágítási 
tervének elkészítésével a beérkezett ajánlatok alapján, a legkedvezőbb 
ajánlatot adó SzEL-TERV Kft-t (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 10.) bízza 
meg. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a 400.000 Ft + ÁFA összegű tervezői szerződést kössék meg a 
nyertessel. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Balassi utca 
felújítása, építése” című projekt pályázati dokumentációjának 
összeállításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a 1.450.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés 
pályázati önrész tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 
 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

15/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
közbeszerzési eljárásban az alábbi határozatot fogadja el: 
 
Tárgy: „Monor Városi Sportcsarnok építése” szerződéshez rendelt 
elnevezésű építési beruházás beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a 113. § (5) bekezdésének a) pontjára 
figyelemmel kiírt, előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos 
közbeszerzési eljárásában a beérkezett ajánlatról az eljárás 
eredményének meghozatalát megelőző döntés, figyelemmel a Kbt. 69.§ 
(1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
 

Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő nevében az 
ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzata alapján döntéshozatalra 

jogosult Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatról az eljárás 

eredményének meghozatalát megelőzően az alábbi döntést hozza, 
figyelemmel a Kbt. 69.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra és a 

beérkezett ajánlat bírálatára létrehozott Bírálóbizottság 
szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra: 

 
1. Érvénytelen ajánlat: nincs 
 
2. Van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: nincs 
 
3. A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő ajánlatok 
[Kbt. 69. § (3) bekezdése]: Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6.) és Lecpes Kft. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) – közös 
ajánlattevők, képviselő: Horváth Építőmester Zrt. 
 
4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlat a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben rögzített értékelés alapján:  
Ajánlattevő megnevezése: Horváth Építőmester Zrt., Lecpes Kft. 
Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6., 6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6. 



 
 

Közös ajánlattevők Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti képviselője: Horváth 
Építőmester Zrt. (Gulya Balázs ügyvezető igazgató) 6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6. 
 

Nettó ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):  1 233 974 000,-Ft 

Jótállási kötelezettség vállalt mértéke: 36 hónap 

Késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér napi mértéke: 0,25 % 

Jelentős munkanélküliséggel sújtott településeken élő munkavállalók 
alkalmazása ajánlattevő részéről: 

10 fő 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevő) vezető 
tisztségviselője (több vezető tisztségviselő esetén közülük legalább 1 fő) 
rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti MV-É kategóriájú 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

igen 
 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevő) vezető tisztségviselője/tisztségviselői, 
vagy ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén valamelyik ajánlattevővel) munkaviszonyban álló munkavállalói 
közül legalább 1 fő rendelkezik az alábbi jogosultságokkal: 

- tűzállóságot növelő burkolatok beépítése, karbantartása igen 

- tűzálló-, füstgátló nyílászáró szerkezetek beépítése, felülvizsgálata, 
karbantartása, javítása 

igen 
 

 - tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, javítása, karbantartása  igen 

- beépített hő- és füstelevező rendszerek telepítése, felülvizsgálata, javítása, 
karbantartása  

igen 
 

 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Rajki Lászlót, a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóján keresztül az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével hívja fel a Kbt. 69. § (4) 
bekezdésében foglalt igazolások benyújtására. A benyújtandó 
igazolások részletezése a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben foglaltak 
szerinti. 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a 
bírálóbizottságot, hogy az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő utólagos igazolási 
kötelezettség teljesítését bírálja és értékelje és terjessze az eljárás 
eredményéről szóló ajánlatkérői döntés meghozatalára vonatkozó 
szakvéleményét és döntési javaslatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

16/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
külterületi helyi közutak közül a Majori út József Attila utca és a csatorna 
közötti szakaszát (hrsz.: 0102), a Csokonai utca külterületi részét az 
aszfaltos résztől a Bereki dűlőig (hrsz.: 08/1), a Bereki dűlőt a Csokonai és a 
Locsodi utca között (hrsz.: 049), a Locsodi utca teljes hosszát (hrsz.: 05/4), 
és a Dr. Csanádi György utca aszfaltos részét a József Attila utca felől 
(hrsz.: 090) kívánja pályázati forrásból felújítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 



 
 

Rajki László ügyvezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vakondok 
’97 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 24/A.) melléklet szerinti 
tervezési árajánlatát a VP6-7.2.1-7.4.12-16 kódszámú, külterületi helyi 
közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

18/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.12-16 kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztése tárgyú pályázati kiírásra a 16/2017. (I. 19.) KT határozatban 
meghatározott utakra, útszakaszokra vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

19/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

Egyidejűleg a Képviselő-testület a pályázat projektmenedzsmenti 
feladataival, a pályázati felhívásban, támogatás esetén meghatározott 
keretösszeg erejéig, a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg. 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

20/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 
önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok tekintetében – a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a Magyar Állam nevében eljáró – 
dr Kovács Márton ügyvédnek az M4 autópálya M0 – Cegléd közötti 
szakaszának megvalósítása érdekében történő kisajátítások kapcsán a 

0134/60 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 353 m2 területre tett 84.014.-Ft, a  
0134/54 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 418 m2 területre tett 99.484.-Ft, a 
071 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 4687 m2 területre tett 1.227.994.-Ft, a 
0391 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 1123 m2 területre tett 187.541.-Ft 
összegű vételi ajánlatát. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adatlapokat aláírja. 

Határidő: 2017. január 21. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

21/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 1-től határozott 
időtartamra, az ingatlan más formában történő hasznosításáig, bérleti 
szerződést köt a tulajdonában lévő, Monor, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti 
ingatlanának termeire Balogh Melinda e.v. (Monor, Kassai u. 3/B.) és a GET 
Gym Muay-Thai Club Hungary (Beck Jenő), korábbi használókkal. 

A bérleti díjat 1.000,-.Ft/óra összegben határozza meg. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

22/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi u. 12. szám 
alatti helyiség hasznosítási lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

23/2017. (I. 19.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
alábbiakat: 

A Kormány 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozata egyes települési 
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításokról szóló határozatában Monor Város feladatainak 
támogatása III. alcímen önkormányzati ingatlan felújítás, útfelújítás 
támogatási célra 450 millió forintot biztosított. E támogatás más feladatok 
mellett (elsősorban útfelújítások) a Petőfi utca 34. szám alatti ingatlan 
felújítása, átalakítása és a környezetének rendezése (utca, park) költségeire 
is fedezetet nyújthat. A támogatás felosztására – előterjesztés alapján – 
külön Képviselő-testületi döntés születik. 

Az első közelítő költségbecslés az elfogadandó vázlatterv ismeretében 
lehetséges. A tervezett felújítás tervezői költségbecslése a kiviteli tervek 
ismertében készülhet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyvezető 

 
 
 

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

24/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Petőfi u. 34. szám alatti ingatlan felújítására érkezett vázlatterveket, és 
azokat továbbtervezésre alkalmasnak nyilvánítja. A parképítésre vonatkozó 
terveket megismerte, és azt a verziót támogatja, amelyben a Petőfi Sándor 
utcának a Virág utca és Széchenyi utca közötti szakaszán a párhuzamos 
parkolók kiépítése mellett a lehető legtöbb zöldfelület kerülhet kiépítésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, illetve a 
városvezetést, kezdjen egyeztetést az illetékes közmű szolgáltatókkal, 
valamint az illetékes hatóságokkal a közterület átépítése kapcsán 
szükségessé váló intézkedésekről, illetve az engedélyezésükről. 

A Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy az épület felújítást és a közterület 
felújítást nem feltétlenül egyszerre, egy időben kívánja megvalósítani. 

A Képviselő-testület a szükséges számú parkolók biztosítása érdekében a 
közeli utcákban, azaz a Széchenyi utcában, a Virág utcában, és esetleg a 
Petőfi utca további szakaszán kíván elsősorban parkolókat kiépíteni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

25/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Grund-pálya sarkára telepítendő közvilágítással kapcsolatos tájékoztatást. 



 
 

2. Az Erzsébet királyné utca Ipar utca utáni szakaszára vonatkozó – 6 db 
lámpatest elhelyezése – ajánlatot (bruttó 476.109,- Ft) elfogadja, és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés megkötésére  

Forrás a Képviselő-testület 253/2016. (IV. 14.) Kt határozata szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Pozsonyi Géza ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

26/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2016. évben történt fakivágásokról 
szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

27/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgármesteri 
Hivatalnál 2017. július 24. napjától 2017. július 28. napjáig, illetve 2017. 
augusztus 14. napjától 2017. augusztus 18. napjáig, továbbá 2017. 
december 27. napjától 2017. december 29. napjáig igazgatási szünetet 
rendel el. 

Egyidejűleg felkéri a Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az 
igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot megfelelő módon 
tájékoztassa. 

Határidő: 2017.07.24. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Bajkai Rita ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

28/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Monori Kossuth 
Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 37.) intézmény vezetésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 



 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

29/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést 
köt a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által Monoron 
működtetett utcai gondozó szolgálat támogatására a monori települési szintű 
lakosok vonatkozásában. A szerződés időtartama 1 év 2017.01.01-től, a 
támogatás összege 55.000,- Ft/hó. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

30/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
tájékoztatást kér a városban élő autista gyermekek létszámáról, és csak 
ennek ismeretében dönt az Autizmus Alapítvánnyal történő együttműködési 
megállapodás megkötéséről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 

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

 
 

31/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglalt változásokra - tudomásul veszi, hogy 
a jogszabály 2017. január 1-től a polgármester illetményét 698.019- Ft-ban 
határozza meg, míg a polgármestert költségtérítésének mértékét továbbra is 
illetményének 15 %-ában állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Bajkai Rita ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

32/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 80. §-ban foglaltakra, 2017. január 1. napjától a 
főállású alpolgármester illetményét havi bruttó 626.500,- Ft-ban, 



 
 

költségtérítését az illetménye 15 %-ában, havi bruttó 93.975,- Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Bajkai Rita ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

33/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől 25 
%-kal meg kívánja emeli a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról szóló 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletben 
jelenleg meghatározott mértékű képviselői tiszteletdíjat, és ennek 
megfelelően módosítani kívánja rendeletét. 

Határidő: 2017. január 1. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Bajkai Rita ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

34/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jégpálya 
üzemeltetését legkésőbb 2017. február 12-ig meghosszabbítja. Amennyiben 
a jégpálya kialakítására és üzemeltetésére a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft. részére erre átadott keret nem lenne elegendő, a 
különbözetet, bruttó 705.104,- Ft-ot számla ellenében biztosítja az 
Önkormányzat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

35/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a rendkívüli 
hideg időjárás miatt esetileg kiosztott tűzifa támogatásról szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 
 

 
 

36/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Monor 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa további 
beszerzését 1.300.000,- Ft keretösszeg erejéig azzal, hogy a 2017. január 
26. napján megtartásra kerülő rendkívüli zárt ülésre készüljön javaslat 
természetbeni települési támogatásként tűzifa kiutalásról 30 rászoruló család 
részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

37/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rákóczi 
Szövetség kérelmét, mely arra vonatkozik, hogy a 2016. évi támogatás 
elszámolására 2017. február 28-ig haladékot kapjanak. A 2017. évi 
támogatási igény támogatásáról az elszámolás elfogadását követően dönt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

38/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását 
adja a Magyar Természetvédők Szövetségével való együttműködéshez, 
illetve a Szövetség csatlakozásához a Klímavédelmi Munkacsoporthoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

39/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Antológia költségeiről szóló 
tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



 
 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hajdú Zoltánné igazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

40/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
kérjen tájékoztatást a Monori Rendelőintézet és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
és Rendelőintézet vezetőségétől arra vonatkozóan, hogy a Monori 
Rendelőintézet szemészeti osztályán van-e megfelelő humánerőforrás, 
mennyiben javítja a beszerezni kívánt szemészeti gép az ellátás színvonalát. 
Kedvező válasz esetén az Önkormányzat a gép árának 1/3-át 
támogatásként biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 
hogy Monor városban élő fiatalok összefogása, a sportolni vágyók 
felkarolása és segítése, a sporthagyományok és a település hírnevének 
megőrzése céljából 2017.01.20. napján megalakuló Monori Lovasbarátok 
Egyesülete a megnevezésében a Monor településnevet használja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

42/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatójának közbeszerzés útján történő kiválasztására kiírt ajánlati 
felhívást, és jóváhagyja az előterjesztésben szereplő meghívandó cégek 
listáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 



 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

43/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Gabriella Monor, 
Rákóczi u. 15. sz. alatti lakosnak méltányosságból 57.000,- Ft (ötvenhétezer 
forint) 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.) sz. önkormányzati rendelet 
7. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (2 fő érintettség miatt nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

44/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Istvánné, 
Monor, Kossuth Lajos u. 169. sz. alatti lakosnak a tűzifa támogatás iránt 
benyújtott kérelmét elutasító 2016. november 24-én kelt 27-1402-1/2016. 
számú határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, és a hivatkozott 
első fokú határozatot hagyja helyben azzal az indokkal, 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.) sz. önkormányzati rendelet 
17. §-a szerint január 15-éig a polgármesteri hatáskörben eseti települési 
létfenntartási támogatás keretében adható tűzifa kiutalásban részesült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (2 fő érintettség miatt 
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

45/2017. (I. 19.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sas Jánosné, Monor, 
Kossuth Lajos u. 169. sz. alatti lakos tűzifa támogatás iránt benyújtott 
kérelmét elutasító, 2016. november 24-én kelt, 27-1403-1/2016. számú 
határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, és a hivatkozott első fokú 
határozatot hagyja helyben azzal az indokkal, 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.) sz. önkormányzati rendelet 
17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra meghatározott keret (50 
háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 



 
 

 
 

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

46/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2015. évi éves beszámoló 14. a 
Mérleg és 14. c. Eredménykimutatás mellékleteit, valamint a könyvvizsgáló 
záradékát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

47/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Elvi döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz csatlakozásról 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodás regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot, 

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere által 

kezdeményezett Társulás alapításának lehetőségét. 

A képviselő-testület a hulladékgazdálkodás regionális átszervezésére 

vonatkozó javaslatot abban a formában támogatja, hogy az átszervezendő 

Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kíván 

csatlakozni és elviekben támogatja a Társulás alapítását.  

Mivel jelenleg, a jogok és kötelezettségek alanya az Önkormányzat, ezért az 

új társulási tagság és hulladékgazdálkodási hatáskör vonatkozásában 

szükséges a konkrét döntések meghozatala érdekében, több feltételt 

tisztázni, valamint a jelenlegi fennálló közszolgáltatási jogviszonyokat 

lezárni. 

A képviselőtestület a konkrét döntés meghozatalához előzetesen, az alábbi 

kérdéseket veti fel és kér választ azokra: 

1.) Amennyiben az önkormányzat hulladékgazdálkodási hatásköre 

átruházásra került Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásra, úgy tisztázandó, hogy a társulási tagság 

kezdetét a javasolt időponttól eltérően, más konkrét időponthoz, vagy feltétel 

bekövetkeztéhez kellene kötni, mivel a hatáskört egyidejűleg nem lehet két 

különböző tárulásnak átadni. Amennyiben maradna a társulás létrejötte 

időpontja a tervezetben szereplő aláírás napja,és az önkormányzatok 

képviselőit a saját képviselőtestületi döntéseik kötik, úgy mindenki más-más 

időpontban írná alá a társulási megállapodást, így a befejezett társulási 

állapot elérésének időpontja nehezen meghatározható, ami a projekt 

indítása. 

 

2.) Az előző pontban foglaltakat erősíti, hogy az önkormányzatok különböző 

időpontig hatályos, közbeszerzési eljárást követően megkötött 



 
 

közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, melyek esetleges kártérítési 

kötelezettség nélküli megszüntetésére kevés a rendelkezésre álló idő, és 

nincs garancia a kártérítés elkerülésére.  

 

3.) A megküldött társulási megállapodás kidolgozatlan, az önkormányzatok 

tulajdonában jelenleg fennálló vagyoni elemeket,- amelyeket a Ht. szabályai 

szerint köteles a közszolgáltatónak, vagy a közszolgáltatás céljára az NHKV 

Zrt.-nek felajánlani az önkormányzat - nem tartalmazza, csupán a 

megvalósítani kívánó KEHOP-os projekt keretében létrejövő közös tulajdonú 

vagyoni elemek üzemeltetéséről szól.(V.1.f)pont) 

 

A projekthez történő hozzájárulás összege kidolgozatlan, elvi szintű 

szabályozást sem tartalmaz, mivel a javaslatból az 1. számú melléklet 

hiányzik. 

 

4.) Amennyiben a társulás lenne a hulladékgazdálkodási hatáskör 

gyakorlója, úgy az egyes önkormányzatok külön, vagy több önkormányzat 

közös tulajdonában lévő vagyonelemeket a társulás vagyonkezelésébe 

kellene adni, hogy azt a közszolgáltatás céljára a közszolgáltatónak át tudja 

adni. 

 

A meglévő vagyonelemek és az arra már megképzett tartalék, vagy 

elkülönített fejlesztési számlán rendelkezésre álló összegek, differenciált 

fejlesztési lehetőségek biztosítását igényelnék. A társulási megállapodás 

tervezet nem tartalmaz erre vonatkozó szabályozást. 

 

5.) A társulás keretében megvalósítandó KEHOP projekt műszaki tartalmát 

az önkormányzat nem ismeri, így nem tudja megítélni, hogy akár a társulási 

tagság létesítése, akár a közszolgáltató váltás a számára előnnyel, vagy 

hátránnyal jár-e. 

 

6.) Amennyiben a társulás Projekiroda szervezete a Társulás költségvetési 

szerve, úgy alapító okirattal kell létesíteni, amit a megállapodásban 

szabályozni szükséges. 

 

7.) Nem tartalmazza a megállapodás tervezet a társulásból kilépő taggal 

történő elszámolás módját azon esetekben,amikor a több önkormányzat 

közös tulajdonában lévő bevitt vagyonelemekkel kellene elszámolni. 

 

8.) A VI. fejezet címe szerint az előzetes megállapodásokról is szól, ellenben 

a fejezetben található elvek túl általánosak, a sokféle érdekek egyeztetését 

nem tartalmazzák. Célszerű lenne előzetesen egy szindikátusi 

megállapodásban tisztázni, a társulás létrehozásának feltételeit, elveit, az 

egyes önkormányzatoknál meglévő vagyoni elemeket és azok alapján 

elkészíteni a megállapodás tervezetét. 

 

9.) Az új közszolgáltató kiválasztására, kötelező a társulásnak közbeszerzési 

eljárást kiírni, ezzel szemben vannak önkormányzatok, ahol közbeszerzési 

eljárás nélkül, un. in-hause eljárás keretében a tulajdonukban lévő 

társaságok végzik a közszolgáltatást. Ezen társaságokért alapítóként 

felelősek az önkormányzatok, de nincs garancia arra, hogy tovább 

működhetnek-e. A közbeszerzési eljárásban nem lehet kötelezően előírni az 

ajánlattevők részére, hogy alvállalkozóként, teljesítési segédként vonják be a 

társaságokat, így ezt a kérdést is előzetesen tisztázni szükséges. 

 



 
 

10.) A végleges csatlakozás feltétele legyen az, hogy a fejlesztési 

forrásokból Monor Város Önkormányzata, és/vagy a KÖVÁL Nonprofit Zrt., 

mint szolgáltató megfelelően részesül. 

 

11.) A KÖVÁL Nonprofit Zrt.-nek, mint leendő közreműködőnek az 

alvállalkozói erős szerepét tovább kell biztosítani, mint kistérségi szolgáltató. 

A képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

az NHKV Zrt-t és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét. 

Határidő: döntést követő 5 nap 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

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

48/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hulladékgazdálkodási közbeszerzés pályázat” címen beérkezett ajánlatok 
közül a Novum Forum Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (2724 Újlengyel, Petőfi 
S. u. 1.) ajánlatát fogadja el, melynek ajánlati ára nettó 400.000,- Ft (ÁFA 
mentes). 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

49/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
közbeszerzési eljárásban az alábbi határozatot fogadja el: 
 
Tárgy: „Monor Városi Sportcsarnok építése” szerződéshez rendelt 
elnevezésű építési beruházás megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a 113. § (5) bekezdésének a) pontjára 
figyelemmel lefolytatandó előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos 
közbeszerzési eljárásban 
eljárást lezáró döntés 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
 

Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő nevében az 
ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzata alapján döntéshozatalra 

jogosult Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi 
közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a 

beérkezett ajánlat bírálatára létrehozott Bírálóbizottság 
szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:  

 
1. Érvénytelen ajánlat: nincs 
 



 
 

2. Van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: nincs 
 
IV.2. A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő ajánlatok 
[Kbt. 69. § (3) bekezdése]: 
Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) és Lecpes Kft. 
(6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) – közös ajánlattevők, képviselő: Horváth 
Építőmester Zrt. 
 
IV.3. A Kbt. 69. §(2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő ajánlat 
értékelési szempontok szerinti értékelése: a mellékelt összegezés 
szerint. 
 
IV.4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető érvényes ajánlat: 
Ajánlattevő megnevezése: Horváth Építőmester Zrt., Lecpes Kft. 
Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6., 6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6. 
Közös ajánlattevők Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti képviselője: Horváth 
Építőmester Zrt. (Gulya Balázs ügyvezető igazgató) 6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6. 

Nettó ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):  1 233 974 000,-Ft 

Jótállási kötelezettség vállalt mértéke: 36 hónap 

Késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér napi mértéke: 0,25 % 

Jelentős munkanélküliséggel sújtott településeken élő munkavállalók 
alkalmazása ajánlattevő részéről: 

10 fő 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevő) 
vezető tisztségviselője (több vezető tisztségviselő esetén közülük 
legalább 1 fő) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti 
MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

igen 
 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevő) vezető 
tisztségviselője/tisztségviselői, vagy ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén valamelyik 
ajánlattevővel) munkaviszonyban álló munkavállalói közül legalább 1 fő rendelkezik az alábbi 
jogosultságokkal: 

- tűzállóságot növelő burkolatok beépítése, karbantartása igen 

- tűzálló-, füstgátló nyílászáró szerkezetek beépítése, felülvizsgálata, 
karbantartása, javítása 

igen 
 

 - tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, javítása, karbantartása  igen 

- beépített hő- és füstelevező rendszerek telepítése, felülvizsgálata, 
javítása, karbantartása  

igen 
 

Indokolás: az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető érvényes ajánlat, az ajánlattevő a részvételi felhívásban előírt 
módon igazolta a részvételi jelentkezésében, hogy az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel és kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, 
továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolási 
kötelezettségének eleget tett.  
 
IV.5. Az eljárás eredménye: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető érvényes ajánlatban kért ellenszolgáltatás fedezetét biztosítja, az 
eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:  
Ajánlattevő megnevezése: Horváth Építőmester Zrt., Lecpes Kft. 
Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6., 6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6. 
Közös ajánlattevők Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti képviselője: Horváth 
Építőmester Zrt. (Gulya Balázs ügyvezető igazgató) 6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6. 

Nettó ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):  1 233 974 000,-Ft 

Jótállási kötelezettség vállalt mértéke: 36 hónap 

Késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér napi mértéke: 0,25 % 

Jelentős munkanélküliséggel sújtott településeken élő munkavállalók 10 fő 



 
 

alkalmazása ajánlattevő részéről: 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevő) 
vezető tisztségviselője (több vezető tisztségviselő esetén közülük 
legalább 1 fő) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti 
MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

igen 
 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevő) vezető 
tisztségviselője/tisztségviselői, vagy ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén valamelyik 
ajánlattevővel) munkaviszonyban álló munkavállalói közül legalább 1 fő rendelkezik az alábbi 
jogosultságokkal: 

- tűzállóságot növelő burkolatok beépítése, karbantartása igen 

- tűzálló-, füstgátló nyílászáró szerkezetek beépítése, felülvizsgálata, 
karbantartása, javítása 

igen 
 

 - tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, javítása, karbantartása  igen 

- beépített hő- és füstelevező rendszerek telepítése, felülvizsgálata, 
javítása, karbantartása  

igen 
 

 
A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés időpontja: 2017. január 30.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

50/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori 
Városfejlesztő Kft-t, annak ügyvezetőjét, hogy a nyertes ajánlattevővel kösse 
meg a „Monor Városi Sportcsarnok építése” tárgyú, 1.233.974.000,- Ft + Áfa 
összegű vállalkozási szerződést. Fedezet a 2006/2015. (XII. 29.) számú 
kormányhatározat szerint Monor Város Önkormányzata részére, Városi 
Sportcsarnok megvalósítására biztosított 1.250 millió Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

51/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kolompár Pál Istváné 
2200 Monor, Cinka P. u. 1/2. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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



 
 

 
52/2017. (I. 26.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Mihályné 2200 
Monor, Bercsényi u. 26. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

53/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Puposné Kis Mária 
2200 Monor, Cinka P. u. 5/4. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

54/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rafael Zoltán 2200 
Monor, Beáta u. 10. szám alatti lakos természetben nyújtott szociális ellátás 
(tűzifa kiutalás) iránt benyújtott kérelmét elutasító elsőfokú határozat ellen 
benyújtott fellebbezését jóváhagyja, és természetbeni eseti települési 
létfenntartási támogatásként, 10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 
15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

55/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállai Ida 2200 
Monor, Cinka P. u. 6. szám alatti lakos természetben nyújtott szociális 



 
 

ellátás (tűzifa kiutalás) iránt benyújtott kérelmét elutasító elsőfokú határozat 
ellen benyújtott fellebbezését jóváhagyja, és természetbeni eseti települési 
létfenntartási támogatásként, 10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 
15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

56/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Meszesán Jánosné 
2200 Monor, Laposhegy 10780/2 hrsz. alatti lakos részére a benyújtott 
kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 
10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

57/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gombos Attila 2200 
Monor, Kisfaludy u. 33. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

58/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Gyöngyi 2200 
Monor, Bajcsy Zs. u. 92/4. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
 

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

59/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bódi Dezsőné 2200 
Monor, Cinka P. u. 2. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme alapján 
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 mázsa 
tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

60/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsedi Mária 2200 
Monor, Kisfaludy u. 62. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

61/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rakusz Károlyné 
2200 Monor, Földvári tanya 9. szám alatti lakos részére a benyújtott 
kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 
10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 



 
 

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

62/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Palotai István 2200 
Monor, Móricz Zs. u. 19. szám alatti tartózkodású személy részére a 
benyújtott kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási 
támogatásként, 10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

63/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Mónika 2200 
Monor, Bercsényi u. 26. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

64/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koncsik Géza 2200 
Monor, Téglagyári dűlő 4630 hrsz. alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

65/2017. (I. 26.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Böszörményi 
Istvánné 2200 Monor, Mikes K. u. 9. szám alatti lakos részére a benyújtott 
kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 
10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

66/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Binszki Árpádné 2200 
Monor, Szélmalom u. 199. szám alatt tartózkodó személy részére a 
benyújtott kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási 
támogatásként, 10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

67/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Siposné Varga Beáta 
2200 Monor, Malomhegy 11649 hrsz. alatti lakos részére a benyújtott 
kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 
10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

68/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicskei Sándor 2200 
Monor, Kinizsi u. 6/B. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

69/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Henriett 2200 
Monor, Cinka P. u. 2. szám alatti lakos természetben nyújtott szociális 
ellátás (tűzifa kiutalás) iránt benyújtott kérelmét elutasító elsőfokú határozat 
ellen benyújtott fellebbezését jóváhagyja, és természetbeni eseti települési 
létfenntartási támogatásként, 10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 
15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

70/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Képes Franciska 
2200 Monor, Laposhegy 10971/2 hrsz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalás) iránt benyújtott kérelmét elutasító elsőfokú 
határozat ellen benyújtott fellebbezését jóváhagyja, és természetbeni eseti 
települési létfenntartási támogatásként, 10 mázsa tűzifában 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.) sz. 
önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

71/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kövesi László 2200 
Monor, Tamási Á. u. 15. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Bajkai Ágnes ügyintéző 

 
 
 

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

72/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pere Imréné 2200 
Monor, Szélmalom u. 35. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

73/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kolompár Andrea 
2200 Monor, Ady E. u. 93. szám alatti tartózkodású személy részére a 
benyújtott kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási 
támogatásként, 10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

74/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Turi Sándor 2200 
Monor, Strázsahegy 10037 hrsz. alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 

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



 
 

 
75/2017. (I. 26.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kanalas Mária 2200 
Monor, Pince u. 11123 hrsz. alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

76/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Györgyné 2200 
Monor, Fiumei u. 1/c. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme alapján 
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 mázsa 
tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

77/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rafael Gabriella 2200 
Monor, Nagydiófa u. 17. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

78/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sörös Tibor 2200 
Monor, Avar u. 47. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme alapján 
természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 mázsa 
tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

79/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kolompár Erzsébet 
2200 Monor, Bercsényi u. 23. szám alatti lakos részére a benyújtott 
kérelme alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 
10 mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

80/2017. (I. 26.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gálné Vadász Szilvia 
2200 Monor, Forgách u. 30. szám alatti lakos részére a benyújtott kérelme 
alapján természetbeni eseti települési létfenntartási támogatásként, 10 
mázsa tűzifában 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.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

81/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot, vizsgálja meg a belvárosi parkolási 
helyzetet, és készítsen javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a Deák Ferenc 
u. 3. sz. alatti Társasház mögötti területen, illetve máshol milyen parkolóhely 
kialakítási lehetőségek vannak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 



 
 

 
Szavazás: a Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 6 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

82/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Balogh 
Péter képviselő javaslatát, nem különít el forrást a város közterületeinek 
fásítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

83/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 
szakbizottságok javaslatára, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényre, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendeletre Iványi Margitnak a Monori Gondozási Központ (2200 
Monor, Dózsa Gy. u. 1.) intézményvezetőjének a vezetői pótlékát a 
közalkalmazotti pótlékalap 500%-ban, azaz 100.000 Ft-ban állapítja meg 
2017. január 1-jétől visszamenőlegesen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

84/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § a pontjában 
foglaltaknak megfelelően a Költségvetési rendelet 13. számú 
mellékletében részletezettek szerint elfogadja a saját bevételek és a 
rövidlejáratú kötelezettségek három évre szóló előirányzatait. Továbbá 
elfogadja a mellékletben kimutatottak szerint az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalás felső határa évenkénti összegeit. 

II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § b pontjában 
foglaltaknak megfelelően az előterjesztés mellékletét képező három éves 
fejlesztési tervet elkészítette, melyben út-, kerékpárút fejlesztés, 
óvodafejlesztés, -felújítás, -bővítés, csapadékcsatorna hálózatfejlesztése, 
intézmények felújítása, -energetikai felújítása szerepel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 
 

 
 

85/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § a pontjában 
foglaltaknak megfelelően a Költségvetési rendelet 13. számú 
mellékletében részletezettek szerint elfogadja a saját bevételek és a 
rövidlejáratú kötelezettségek három évre szóló előirányzatait. Továbbá 
elfogadja a mellékletben kimutatottak szerint az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalás felső határa évenkénti összegeit. 

II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § b pontjában 
foglaltaknak megfelelően a három éves fejlesztési tervet elkészítette, 
melyben út-, kerékpárút fejlesztés, óvodafejlesztés, -felújítás, -bővítés, 
csapadékcsatorna hálózatfejlesztése, intézmények felújítása, -energetikai 
felújítása, lakófunkció feltételeinek kialakítása szerepel az alábbiak 
szerint: 



Fejlesztési célok 

2018. év 

Fejlesztés alapjául 
szolgáló 

önkormányzati 
feladat 

A 
fejlesztéssel 

létrejövő 
kapacitás 

(fő/m2/fm/m2) 

Fejlesztési 
hitel mértéke 

(eFt) 

Önerő vagy 
Pályázati forrás 

mértéke (eFt) 

Fejlesztés bruttó 
forrásigénye (eFt) 

Ügylet várható 
egybeszámított 

értéke (eFt) 

A már fennálló 
ügyletekből... 

Eredő ... Fizetési 
kötelezettségeik 

értéke 

Tárgyévre 
tervezett 

saját 
bevétel 

Adósság-
szolgál-
tatás... 

Óvoda fejlesztés, 
felújítás, bővítés 

 helyi közutak 
kialakítása, 
fenntartása  

                  60               54 000                 216 000                     270 000                  270 000           

Intézmények 
felújítása, 
energetikai 
felújítása 

 önkormányzati 
tulajdonú oktatási,  
nevelési, közmű-
velődési, szociális és 
egészségügyi 
intézmények 
fenntartása  

            5 000               45 000                    30 000                        75 000                    75 000           

Csapadékcsatorna 
hálózat fejlesztése 

 vízrendezés és a 
csapadékvíz 
elvezetés  

            6 000               54 360                 126 840                     181 200                  181 200           

Vásártéren 
lakófunkció 
feltételeinek 
kialakítása 

 telekalakítás, 
közművesítés, 
úthálózat kialakítása  

          52 000               99 360                 156 840                     256 200                  256 200           

  
Összesen         252 720                 529 680                     782 400                  782 400     

   

          

Fejlesztési célok 

2019. év 

Fejlesztés alapjául 
szolgáló 

önkormányzati 
feladat 

A 
fejlesztéssel 

létrejövő 
kapacitás 
(fő/m2/fm) 

Fejlesztési 
hitel mértéke 

(eFt) 

Önerő vagy 
Pályázati forrás 

mértéke (eFt) 

Fejlesztés bruttó 
forrásigénye (eFt) 

Ügylet várható 
egybeszámított 

értéke (eFt) 

A már fennálló 
ügyletekből... 

Eredő ... Fizetési 
kötelezettségeik 

értéke 

Tárgyévre 
tervezett 

saját 
bevétel 

Adosság-
szolgál-
tatás... 

Út, kerékpárút, 
járda fejlesztés 

 helyi közutak 
fenntartása  

          18 000             118 800                 277 200                     396 000                  396 000           

Csapadékcsatorna 
hálózat fejlesztése 

 vízrendezés és a 
csapadékvíz 
elvezetés  

            8 000               72 480                 169 120                     240 600                  240 600           



 
 

Intézmények 
felújítása, 
energetikai 
felújítása 

 önkormányzati 
tulajdonú oktatási,  
nevelési, közmű-
velődési, szociális és 
egészségügyi 
intézmények 
fenntartása  

            3 600               16 200                    37 800                        54 000                    54 000           

  
Összesen         207 480                 484 120                     690 600                  690 600     

   

          

Fejlesztési célok 

2020. év 

Fejlesztés alapjául 
szolgáló 

önkormányzati 
feladat 

A 
fejlesztéssel 

létrejövő 
kapacitás 

(m2/fm/m2) 

Fejlesztési 
hitel mértéke 

(eFt) 

Önerő vagy 
Pályázati forrás 

mértéke (eFt) 

Fejlesztés bruttó 
forrásigénye (eFt) 

Ügylet várható 
egybeszámított 

értéke (eFt) 

A már fennálló 
ügyletekből... 

Eredő ... Fizetési 
kötelezettségeik 

értéke 

Tárgyévre 
tervezett 

saját 
bevétel 

Adosság-
szolgál-
tatás... 

Út, kerékpárút, 
járda fejlesztés 

 helyi közutak 
fenntartása  

          18 000             118 800                 277 200                     396 000                  396 000           

Csapadékcsatorna 
hálózat fejlesztése 

 vízrendezés és a 
csapadékvíz 
elvezetés  

            8 000               72 480                 169 120                     241 600                  241 600           

Intézmények 
felújítása, 
energetikai 
felújítása 

 önkormányzati 
tulajdonú oktatási,  
nevelési, közmű-
velődési, szociális és 
egészségügyi 
intézmények 
fenntartása  

            3 600               16 200                    37 800                        54 000                    54 000           

  
Összesen         207 480                 484 120                     691 600                  691 600     

   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

86/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független 
könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

87/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta udvar rendes ház” 
cím elnyerésére tett pályázati felhívását és a pályázati adatlapot elfogadja. 
Egyúttal felkéri a Monori Polgármesteri Hivatalt, hogy a helyben szokásos 
módon tegye közzé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

88/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező önkormányzati fenntartású óvodákba 
történő beiratkozás fenntartói hirdetményét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Óvodavezetők 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

89/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget téve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak a 2017/2018. tanévre 



 
 

tervezett, monori általános iskolai felvételi körzethatárait az előterjesztés 
mellékletének megfelelően javasolja módosítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

90/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

91/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2017. évi 
üzleti tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

92/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel kötendő, 
a 2017. évi általános városüzemeltetési tevékenységek végzésére 
vonatkozó megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

93/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel, mint a 
társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött 
megállapodás 2017. évi üzleti terv alapján készült 1. számú mellékletét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

94/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel az iskolai 
konyháknak a Monor Város Önkormányzata nevében történő számlázással 
kapcsolatos logisztikai feladatainak elvégzésére kötendő megállapodásokat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

95/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. 2017. évi üzleti tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

96/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. 
évben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

97/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

98/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

99/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 2017. 
évi Közbeszerzési Tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

100/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2017. évben nem módosítja a bérleti és haszonbérleti formában hasznosított 
ingatlanainak, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek a bérleti 
díját. 

A 7012 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának megfizetésétől továbbra is eltekint. 

Felkéri a MÜVÁK Irodát, intézkedjen a Bérlők kiértesítéséről, a Pénzügyi 
Irodát pedig a fentiek szerinti számlázásra. 

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



 
 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

101/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a MOL Nyrt.-nek a 
Monor Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 055 hrsz.-ú, 32.842 m2 
területű út területéből 3.623 m2 terület igénybe vételéért 100,- Ft/m2, azaz 
mindösszesen 362.300,- Ft összegű igénybevételi és használati kártalanítási 
ajánlatát. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a MOL Nyrt. részére az elfogadó 
nyilatkozatot aláírja. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

102/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Pest 
Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályához, hogy 
az 1993. évi II. tv.12/D. § (1) bekezdése alapján, Monor város közigazgatási 
területén lévő, Kossuth MgTSz tsz. földhasználati jogaként bejegyzett, 070/1 
hrsz.-ú külterületi dűlőút tekintetében szíveskedjen Monor Város 
Önkormányzata tulajdonjogát bejegyezni, és ezzel egyidejűleg a saját 
használatú út megnevezést közútra módosítani. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

103/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 
önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok tekintetében – a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a Magyar Állam nevében eljáró – 
dr Kovács Márton ügyvédnek az M4 autópálya M0 – Cegléd közötti 
szakaszának megvalósítása érdekében történő kisajátítások kapcsán a 

061 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 4801 m2 területre tett 1.257.862,- Ft, a  
053 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 200 m2 területre tett 52.400,- Ft, és a 
060/12 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 770 m2 területre tett 201.740,- Ft 
összegű vételi ajánlatát. 



 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adatlapokat aláírja. 

Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

104/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által ismertetett szerződési feltételeket a monori 
4412/17, 4412/12 és a 4424/13 hrsz.-ú ingatlanok sport célú 
vagyonkezelésbe vétele tárgyában. Kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-t, hogy készítse elő a fenti ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adását 
Monor Város Önkormányzata részére. 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közfeladat végzésével kapcsolatos nyilatkozatot és a 
Vtv. 25. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot aláírja. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

105/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete megkezdi a Monor 
belterület 5279/10, 5279/6, 5279/7,5427/1, 5288, 5284, 5283 hrsz.-ú 
ingatlanokat érintő, Szabályozási Terv szerinti útkialakítást. 

Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy a változási vázrajzot a SZT szerint készíttesse 
el. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajz birtokában vegye 
fel a kapcsolatot az MNV Zrt-vel az állami tulajdonú ingatlanok rendezésével 
kapcsolatban. 

A magán tulajdont érintő útkialakítás esetén 150,- Ft/m2 összegű vételi 
ajánlatot tesz. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

106/2017. (II. 16.) KT határozat 
 



 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a táblázat szerinti közvilágítás létesítése/bővítése 
érdekében a megrendeléseket a szolgáltató felé megtegye. 
Forrás a Monor Város és az edf DÉMÁSZ között lévő közvilágítás 
fejlesztési megállapodás. 

2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Székely Bertalan köz közvilágításának megoldása 
érdekében írjon ki a tervezésre, majd a tervek ismeretében a 
kivitelezésre pályázatot. 
Forrás a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

107/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által 
gesztorált és Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia 
Beszerzési Közösséghez a tagság fenntartó nyilatkozatot megtegye a 
2018-2019. évre vonatkozóan. 

2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 2018/19-es évekre vonatkozó villamos energia 
közbeszerzési eljárásnak lefolytatására a Sourcing Hungary Kft.-t bízza 
meg. 

3. A Képviselő-testület javasolja intézményeinek, hogy a fenti villamos 
energia csoportos közbeszerzéséhez csatlakozzanak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

108/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Turner Ferenc Alapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

109/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Monor-Kistemplomi Református 
Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

110/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tankerületi 
Központ által megküldött megállapodás tervezetet az ingatlan osztott 
használatával kapcsolatos költségek megosztásáról. Javasolja a 
négyzetméter arányos költségmegosztás alkalmazását. 

Felhatalmazza a KÖVÁL NZrt-t, hogy az általános iskolák és a gimnázium 
tekintetében a Monori Tankerületi Központtal a külön megállapodásokat 
megkösse. 

Felhatalmazza a Városi Könyvtár vezetőjét, hogy a zeneiskola tekintetében 
a Ceglédi Tankerületi Központtal a külön megállapodást megkösse. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nevelési tanácsadó tekintetében a 
Ceglédi Tankerületi Központtal a külön megállapodást megkösse. 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

111/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Érd 
Megyei Jogú Város Polgármestere által kezdeményezett Társulás 
alapításának lehetőségét, és úgy dönt, hogy nem kíván csatlakozni az Érd 
és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

112/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, miután a Monori 
Rendelőintézet és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet vezetősége 
eleget tett a Monori Rendelőintézet szemészeti osztályára vonatkozó 
információ kérő felhívásnak, jóváhagyja a kérelmet, és a 40/2017. (I. 19.) KT 
határozatnak megfelelően 1.100.000,- Ft összeggel támogatja a szemészeti 
gép beszerzését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

113/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság kérésére - hozzájárul a Monor Város Önkormányzata, 
mint haszonkölcsönbe adó, és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint 
haszonkölcsönbe vevő között, 2011. március 1 napján, a monori 7029 hrsz.-
ú ingatlanon található konténeriroda tekintetében kötött haszonkölcsön 
szerződés 2017. március 1. napjával, közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez, mivel a konténer már nem funkcionál körzeti megbízotti 
irodaként. 

Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

114/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t, vizsgálja meg az Ipar utcában az útfelújítás 
lehetőségét, készítsen kalkulációt a kivitelezésre vonatkozóan, és kérjen be 
árajánlatokat a tervek elkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

115/2017. (II. 16.) KT határozat 



 
 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, nem 
adományoz Monor Díszpolgára kitüntető címet és díszoklevelet Simon 
Gyula részére. 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

116/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, nem 
adományoz Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést Dr. Dobos 
György részére. 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

117/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 18/1991. 
(XI.21.) számú rendelet IV. fejezet 11. §-ában foglaltakra - a Monor 
városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú 
tevékenység elismeréseként Horváth Mária részére a Monorért 
Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományozza. 

A polgármester a kitüntetést, melyhez az önkormányzat egyedi 
ajándéktárgyat adományoz a 2017. március 15-i Ünnepi Képviselő-testületi 
ülésen adja át. 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

118/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem szavazta meg, 
hogy nem adományoz posztumusz Monorért Emlékplakett és Oklevél 
kitüntetést Tóth László részére. 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



 
 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

119/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta, hogy 
posztumusz Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományozzon 
Tóth László részére. 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

120/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 18/1991. 
(XI.21.) számú rendelet IV. fejezet 11. §-ában foglaltakra - a Monor 
városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú 
tevékenység elismeréseként Zátrok Károly részére a Monorért 
Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományozza. 

A polgármester a kitüntetést, melyhez az önkormányzat egyedi 
ajándéktárgyat adományoz a 2017. március 15-i Ünnepi Képviselő-testületi 
ülésen adja át. 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

 
 

121/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, nem 
adományoz Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést Gubek Istvánné 
részére. 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

122/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatait is figyelembe véve átdolgozza a 
helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címerekről és 
kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) számú rendeletének a városi 
közművelődési díj adományozására, és a rendezvény megtartására 
vonatkozó rendelkezéseit, és az erről szóló előterjesztést beépíti az I. 
féléves munkatervbe. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

123/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Benkő Ferenc Monor, 
Forgách u. 43. sz. alatti lakos kérelme ügyében úgy határoz, hogy a 
felhalmozódott szemét egy részének 2016. december 23-án megtörtént, a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. által biztosított elszállításának, valamint a megmaradt 
szemétnek még egy további konténer - mely 2017. február végéig áll 
rendelkezésre az igénylő részére - elszállításának díját települési elemi kár 
támogatásként állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

124/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kaldenecker 
Ferenc Monor, Ady Endre utca 26. sz. alatti lakos szemétszállítási díjának 
elengedése iránt benyújtott kérelmét, tekintettel arra, hogy a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a hulladékszállítás 
megszervezése az Önkormányzatnak kötelező feladata, a lakosságnak 
pedig kötelező a hulladékszállítást igénybe vennie, továbbá arra, hogy a 
kérelmező jövedelme meghaladja az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
7. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárokat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő érintettség miatt nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

125/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kállai 
Jenőné Monor, Cinka Panna u. 1/4. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2017. 
január 11-én kelt 27-1815-1/2016. számú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését, és a hivatkozott első fokú határozatot hagyja helyben azzal az 
indokkal, 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 17. § (2) bekezdésében a kiutalási 
időszakra meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő érintettség miatt nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

126/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kállai Mária 
Monor, Cinka Panna u. 8. sz. alatti lakos természetben nyújtott szociális 
ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2017. január 11-
én kelt 27-1815-1/2016. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését, és a 
hivatkozott első fokú határozatot hagyja helyben azzal az indokkal, 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 17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra 
meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő érintettség miatt nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

127/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kolompár 
Jánosné Monor, Cinka Panna u. 5/4. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2017. 
január 11-én kelt 27-1815-1/2016. számú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését, és a hivatkozott első fokú határozatot hagyja helyben azzal az 
indokkal, 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 17. § (2) bekezdésében a kiutalási 
időszakra meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő érintettség miatt 
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

128/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Veresné Rab 
Barbara Monor, Liliom u. 90/A. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2017. 
január 11-én kelt 27-1815-1/2016. számú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését, és a hivatkozott első fokú határozatot hagyja helyben azzal az 
indokkal, 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 17. § (2) bekezdésében a kiutalási 
időszakra meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő érintettség miatt nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

129/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Busa Ilona 
Monor, Bercsényi u. 23. sz. alatti lakos természetben nyújtott szociális 
ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2017. január 11-
én kelt 27-1815-1/2016. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését, és a 
hivatkozott első fokú határozatot hagyja helyben azzal az indokkal, 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 17. § (2) bekezdésében a kiutalási időszakra 
meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő érintettség miatt nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

130/2017. (II. 16.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Seres 
Ödönné Monor, Nagydiófa u. 19. sz. sz. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2017. 
január 11-én kelt 27-1815-1/2016. számú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését, és a hivatkozott első fokú határozatot hagyja helyben azzal az 
indokkal, 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 17. § (2) bekezdésében a kiutalási 
időszakra meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő érintettség miatt nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
 

131/2017. (II. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Farkas 
Jánosné Monor, Malomhegy u. 4. alatti lakos természetben nyújtott 
szociális ellátás (tűzifa kiutalása) iránt benyújtott kérelmét elutasító 2017. 
január 11-én kelt 27-1815-1/2016. számú határozat ellen benyújtott 
fellebbezését, és a hivatkozott első fokú határozatot hagyja helyben azzal az 
indokkal, 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 17. § (2) bekezdésében a kiutalási 
időszakra meghatározott keret (50 háztartás) kimerült. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

132/2017. (II. 28.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) számú rendelet 5. számú 
módosításáról készített független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

133/2017. (II. 28.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 2017. 
évi Közbeszerzési Tervének I. számú módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

134/2017. (II. 28.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében 
összeállított közbeszerzési ajánlati felhívást és dokumentációt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

135/2017. (II. 28.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata és a 
Monori Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

136/2017. (II. 28.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
fenntartásában álló intézmények és a tulajdonában álló Vigadó és Kulturális 
Civil Központ Np. Kft., valamint a Monori Városfejlesztő Np. Kft. 
közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Urbán Hajnalka jegyző 
 Hanzelik Andrea ügyvezető 
 Rajki László ügyvezető 
 Fazekas Józsefné intézményvezető 



 
 

 Iványi Margit intézményvezető 
 Ledniczkiné Perjési Marietta intézményvezető 
 Bánné Keller Márta intézményvezető 
 Zsember Ágnes intézményvezető 
 Seres Istvánné intézményvezető 
 Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 
 Hajdú Zoltánné intézményvezető 

 
 
 

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

137/2017. (II. 28.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. 
számú energiahatékonysági pályázat benyújtása érdekében felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a közbeszerzéshez szükséges 
tender tervdokumentáció elkészítésére, a pályázathoz szükséges 
energetikai tanulmány elkészítésére (energetikai szakértői tevékenységre), 
valamint kérjen be árajánlatokat a közbeszerzési tevékenység ellátására a 
következő soros képviselő-testületi ülésig. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

138/2017. (II. 28.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyása” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Zsombok László 
polgármester által benyújtott 2017. évi szabadságolási ütemtervét – jelen 
határozat mellékleteként kimutatottak szerint – elfogadja, az abban foglalt 
részére a 2017. évre járó, a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésben meghatározott 
25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság, a gyermekek után járó 7 
munkanap pótszabadság kivételét a benyújtott tervnek megfelelően 
engedélyezi. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Urbán Hajnalka jegyző 

Bajkai Rita ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

139/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Katasztrófavédelmi 



 
 

Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

140/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi katasztrófavédelmi tájékoztatását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

141/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, mekkora összegű forrást igényelne egy 
műholdas helyfelismerő műszer beszerzése, és a Földhivatal elfogadná-e a 
műszer által közölt adatokat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

142/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolóját az ügyeleti területi alapellátás 
2016. évi tevékenységéről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 



 
 

 
143/2017. (III. 16.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy az előterjesztés mellékletét képező vételi 
ajánlat alapján az áprilisi soros testületi ülésig vizsgálják meg, van-e 
lehetőség úgy módosítani a Helyi Építési Szabályzatot, hogy a 
pedagógusföld jelenlegi övezeti besorolásának változtatásával a kérelmező 
által igényelt területen kívül fennmaradó részt is gazdasági célra lehessen 
hasznosítani. Ezzel egyidejűleg készíttessenek értékbecslést az ingatlanra 
oly módon, mintha az gazdasági besorolású lenne. 

Ezek alapján dönt a Képviselő-testület az áprilisi soros ülésén az ingatlan 
pályáztatásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

144/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Völgyzugoly Műhely 
Kft. által készített munkaközi szabályozási tervet és szabályozási elveket 
tudomásul vette. A terv az Önkormányzat szándékának nagyrészt megfelelő, 
a tervezés az alábbi észrevételek figyelembevételével folytatható: 
- földszinti üzletek ne legyenek kötelezőek a Vt1, Vt2 övezetekben, 
- a falusias övezetben a jelenlegi legkisebb kialakítható teleknagyság ne 
változzon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

145/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt táblázat 
szerint jóváhagyja a településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán ez 
ideig beérkezett ingatlantulajdonosi kérelmekre adott válaszokat, azzal a 
módosítással, hogy dr. Kissné dr. Galambos Éva kérelmét később 
válaszolják meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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



 
 

 
146/2017. (III. 16.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a főépítészi beszámolót a 2016. évi 
tevékenységről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

147/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – az írásos elterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja a Monor Város Önkormányzata által 2016. évben 
támogatásban részesített szervezeteknek a támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Forgách Tamás irodavezető 
Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző 

 
 
 

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

148/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Emberi 
Erőforrások Bizottsága 2016. évi rendelkezési keretének „A”, „B” illetve „C” 
komponensének felhasználásáról szóló, valamint a tárgyévben a 
Bizottsághoz érkezett, egyéb szociális, oktatási, közművelődési és sport 
tárgyú kérelmek támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző 

 
 
 

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

149/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja a köznevelési intézményekbe járó gyermekeknek 
a 2016. évi rászorultsági alapon járó karácsonyi támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Darabánt Sándorné ügyintéző 

 
 
 

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

150/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete által fenntartott Pilis Utcai Gondozó Szolgálat 2016. évi 
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

151/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes bizottságok 
keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 2/2006. 
(I.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
egységes pályázatot ír ki a bizottsági keretre („A”, „B” és „C” komponensre) 
azzal, hogy a pályázati felhívásban a pályázat kiírási határideje: 2017. 
március 16., a benyújtásának határideje 2017. április 28-án 12.00 óra 
legyen, a pályázat elbírálási határideje: a 2017. május havi soros Képviselő-
testületi ülés. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

152/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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



 
 

153/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Monor Városi Sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával 
kapcsolatos megbízási keretszerződés módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

154/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

155/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. 
számú energiahatékonysági pályázat benyújtása és megvalósítása 
érdekében a tervezői feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó ART 
VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft-t (4400 Nyíregyháza, Selyem 
utca 21.) bízza meg. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a nyertessel kösse meg a 3.500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 4.445.000,- 
Ft összegű szerződést. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész 
tartaléka, mely keret a működési céltartalékból átcsoportosítva megemelésre 
kerül ezzel az összeggel. A pályázat nyertessége esetén az átcsoportosított 
előirányzat visszakerül a működési céltartalékba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

156/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. 
számú energiahatékonysági pályázat benyújtása és megvalósítása 
érdekében az energetikai szakértő tervezői feladatok ellátására a 



 
 

legkedvezőbb ajánlatot adó ENERGO-LIGHT Innovatív Kft-t (6000 
Kecskemét, Gyenes Mihály tér 7.) bízza meg. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a nyertessel kösse meg a 3.500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 4.445.000,- 
Ft összegű szerződést. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész 
tartaléka, mely keret a működési céltartalékból átcsoportosítva megemelésre 
kerül ezzel az összeggel. A pályázat nyertessége esetén az átcsoportosított 
előirányzat visszakerül a működési céltartalékba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

157/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. 
számú energiahatékonysági pályázat benyújtása és megvalósítása 
érdekében a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a legkedvezőbb 
ajánlatot adó K&Z Horizontál Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) bízza 
meg. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a nyertessel kösse meg a 950.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.206.500,- 
Ft összegű szerződést. Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész 
tartaléka, mely keret a működési céltartalékból átcsoportosítva megemelésre 
kerül ezzel az összeggel. A pályázat nyertessége esetén az átcsoportosított 
előirányzat visszakerül a működési céltartalékba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

158/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra pályázati kiírásra benyújtandó pályázat előkészítéseként 
dolgozza ki  
A) a Monori Kossuth Óvoda fejlesztése, felújítása pályázati anyagot, annak 

műszaki tartalmát 
és 
B) az Ipar utca felújítása pályázati anyagot, annak műszaki tartalmát 
és azokat döntésre készítse elő a következő soros képviselő-testületi ülésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



 
 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

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

határozatot hozta: 
 
 

159/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2016. V.-XII. 
havi helyi közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

160/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. 
Zsombok László polgármester urat a Kistói út, József A. utca –Gombai út és 
a Móricz Zs. u. felújításával kapcsolatos  további egyeztetések lefolytatására 
a MOL Nyrt., MK Nzrt. képviselőivel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

161/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági 
megkeresések miatt felmerült útstabilizálásokról, valamint az Ipar utca 
felújításáról a 2016. évi beszámoló elfogadását követően, a pénzmaradvány 
ismertében dönt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

162/2017. (III. 16.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
tájékoztatását a Monor város területén történő kátyúzási programmal 
kapcsolatban. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

 
163/2017. (III. 16.) KT határozat 

 
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára – támogatja, hogy az 
előterjesztésben szereplő valamennyi járdaszakaszra készüljön el a 
felmérés és ez alapján dönt, hogy mely járdaszakaszok kerüljenek 
felújításra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

164/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MŰVÁK Irodát, hogy terveztessék meg a Strázsahegyről lejutó víz 
elvezetését a Csokonai utcánál, tisztíttassák ki a vasúti árkokat, és mérjék 
fel, hol van szükség womázásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

165/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja 
ahhoz, hogy a DAKÖV Kft. állami támogatást igényeljen bérfejlesztésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 



 
 

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

166/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Úti Általános 
Iskola, a Kossuth Lajos Általános Iskola, és a Nemzetőr Általános Iskola 
rossz állapotban lévő emeleti vizesblokkjainak a felújításával a beérkezett 
pályázatok közül a legkedvezőbbet, Péter József egyéni vállalkozó (2200 
Monor, Páskom u. 31.) 14.965.000,- Ft + ÁFA = bruttó: 19.005.550,- Ft 
összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a 2017. évi költségvetésben az iskolai 
vizesblokkok felújítására elkülönített összeg. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és gazdasági vezetőt a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

 
 

167/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MŰVÁK Irodát, hogy a Városi Könyvtár fűtési üzembiztonságával és fűtés 
korszerűsítésével kapcsolatos lehetőségek közül a gázkazánok kémények 
tövében történő elhelyezésére, a „C” változatra dolgoztassa ki a kivitelezési 
terveket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

168/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Petőfi 
Sándor utcai közterület rekonstrukciójának tervezési munkái” című 
vállalkozói pályázatra beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a 
Vakondokok ’97 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 
6.020.000,- Ft + 1.625.400,- Ft ÁFA = bruttó 7.645.400,- Ft összegű 
ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 
jegyzőt és gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

169/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, kérjen tervezői ajánlatokat köztéri alkotások tervezésére a 
’85-ös monori találkozó vagy az Indul a bakterház című film témában, illetve 
bármilyen más témában, amelyre 2017. március 31-ig javaslat érkezik. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 
 
 

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

170/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem mondja fel a 
Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségével (Budapest, 
Dembinszki u. 52.) megkötött bérleti szerződést addig, amíg nem találnak 
akár önkormányzati, akár magántulajdonú megfelelő területet, amelyet fel 
tudnak ajánlani a Kisállat Börze megrendezésének helyszínéül. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

171/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 
önkormányzati tulajdonú, belterületi ingatlanok tekintetében – a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a Magyar Állam nevében eljáró – 
dr Kovács Márton ügyvédnek az M4 autópálya M0 – Cegléd közötti 
szakaszának megvalósítása érdekében történő kisajátítások kapcsán a 

8011 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 309 m2 területre tett 309.000.-Ft, a  
8016 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 1295 m2 területre tett 1.295.000.-Ft, 
és a 
8023 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 11 m2 területre tett 11.000.-Ft 
összegű vételi ajánlatát. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adatlapokat aláírja 

Határidő: 2017. április 7. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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



 
 

 
 

172/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a parlagfűirtással kapcsolatos 
teendők előkészítéséről szóló tájékoztatást. 

Határidő: 2017. június 30-tól október 15-ig 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

173/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bárka 
Családi Bölcsőde és Játszóház Támogatási Megállapodás 2017. évi 
meghosszabbítását, melynek megfelelően évi 600.000,- Ft támogatást 
biztosít. Forrás az általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

 
 

174/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt 
elutasítja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának támogatási 
kérelmét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

175/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Hoffmann Ágnes károsult ügyében a 010-20/6103-5/2017. iktatószámú 
fizetési meghagyás alapján a 116.992,- Ft kárösszeg megfizetésre került, 
azonban a jövőbeli hasonló események jogkövetkezményeinek elhárítására, 
és az Önkormányzat felelősségének, valamint jelen ügyben a bizonyítottság 
hiányára figyelemmel a törvényes határidőben keresetet nyújt be az ügyben 
kiadott fizetési meghagyásnak, a Budapest Környéki Közigazgatási és 



 
 

Munkaügyi Bíróságnál történő megtámadása érdekében, és felhatalmazza a 
Polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. március 28. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

176/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
100.000,- Ft összeg biztosításával támogatja a Monori Borút Egyesület 
mesterkurzus szervezésére vonatkozó kérelmét, amennyiben a 
szervezéshez szükséges további forrást az Egyesület biztosítani tudja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

177/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 
ravatalozó épülete felújításának műszaki tartalmáról csak akkor döntsenek, 
ha egyeztettek azzal a vállalkozóval, aki boncterem kialakítását kérte az 
épületben, arról, hogy vállalja-e a ő maga a kialakítást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre vezérigazgató 
 
 
 

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

 
 

178/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a 
ravatalozó épületének felújítási terveit úgy készítsék el, hogy 3 db bérbe 
adható üzlethelyiség kerüljön kialakításra, de ezek közül egyik se legyen 
boncterem. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 



 
 

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

179/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt 
elutasítja az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatási kérelmét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

180/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézményének előterjesztés 
szerinti átszervezéséhez. 

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

dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 
 
 

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

181/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Zahorecz 
Sándor rendőr alezredes megbízott kapitányságvezető kinevezését a Monori 
Rendőrkapitányság élére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

182/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 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 7. §-a alapján Kisfaludy Károlyné Monor, 
Zöldmező u. 14. sz. alatti lakos részére települési létfenntartási 
támogatást állapít meg havonta folyósítva 3 x 10.000.-Ft (háromszor 
tízezer forint) összegben. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

183/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Zsitvai 
Tiborné Monor, Szélmalom u. 199. sz. alatti lakos eseti települési 
létfenntartási támogatás keretében tűzifa kiutalás iránt benyújtott kérelmét, 
tekintettel arra, hogy a kérelmező egy főre eső jövedelme túllépi a vonatkozó 
rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

 
 

184/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja özv. Tóth 
Jánosné Monor, Szélmalom u. 211. sz. alatti lakos eseti települési 
létfenntartási támogatás keretében tűzifa kiutalás iránt benyújtott kérelmét, 
tekintettel arra, hogy a kérelmező egy főre eső jövedelme túllépi a vonatkozó 
rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

185/2017. (III. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Petőfi Sándor 
utca 34. sz. ingatlan szomszédságában lévő eladó ingatlanra vonatkozóan 5 
millió forintos vételi ajánlatot ad a tulajdonosnak. A vételár forrása a 
működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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



 
 

186/2017. (IV. 6.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
KEHOP-5.2.9. jelű, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-
magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati 
felhívásra „Monori középületek energetikai korszerűsítése” címmel. A 
pályázat által érintett épületek az Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
(2200 Monor, Ady út 48-50., hrsz.: 2782), és a József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete (2200 Monor, Ady út 12-14.hrsz.: 
2437). A projekt keretében az épületek hőszigetelését, homlokzati 
nyílászáróinak cseréjét, valamint napelemek telepítését tervezi 
megvalósítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

187/2017. (IV. 6.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. jelű, 
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra benyújtandó 
„Monori középületek energetikai korszerűsítése” című pályázat 
megvalósítása érdekében a kivitelező kiválasztására feltételes 
közbeszerzési eljárást folytat le, melyhez elfogadja az ajánlattételi felhívást 
és dokumentációt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

188/2017. (IV. 6.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. jelű, 
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra benyújtandó 
„Monori középületek energetikai korszerűsítése” című pályázattal 
kapcsolatos, a kivitelező kiválasztására vonatkozó feltételes közbeszerzési 
eljárásba az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre: 

- Berczel Hungary Kft. (1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29.) 
- Károlyház Kft. (5000 Szolnok, Vércse u. 21.) 
- Interép 2000 Kft. (1085 Budapest, József krt. 59-61. II. em. 9/a) 
- Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.) 
- THG Generál Kft. (1041 Budapest, Bárdos A u. 2. 4. em. 22.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 



 
 

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

189/2017. (IV. 6.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi 
Közbeszerzési Terv „Monori középületek energetikai korszerűsítése” projekt 
kivitelezési munkái című, 45453100-8 CPV kódú építési beruházásokkal 
történő kiegészítését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

190/2017. (IV. 6.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. jelű, 
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra benyújtandó 
„Monori középületek energetikai korszerűsítése” című pályázat 
megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, kérjen be 
árajánlatokat a műszaki ellenőrzésre, és amennyiben érkezik megfelelő 
ajánlat, az ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

191/2017. (IV. 6.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József 
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatójának kérésére aláírja az 
előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulást. 

Határidő: 2017. április 7. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

192/2017. (IV. 6.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 millió forint vételárért 
meg kívánja vásárolni a 2595 hrsz.-ú, 330 m2 területű ingatlant, forrás a 
Belügyminisztérium 450 millió forintos támogatása. 

Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

193/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Artzt Sándor üzemigazgató 

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

határozatot hozta: 
 
 

194/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Nagy Zoltán elnök 

 
 
 

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

195/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Veres András mezőőr 

 



 
 

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

196/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

197/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

198/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

199/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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



 
 

illetékesekkel, ezt követően pedig a Képviselő-testület tűzze ismét 
napirendjére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

200/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

201/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

202/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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



 
 

aláírására és egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
a szükséges munkarészek elvégzése után keresse meg az érintetteket és 
Monor Városi Földhivatalt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Orosházi Tamás irodavezető 

 
 
 

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

203/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

204/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

205/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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



 
 

az 1.578.580 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének Pályázatok önrész tartaléka. 

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

206/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

207/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

208/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 



 
 

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

209/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Petőfi Sándor utca Dózsa Gy. utca és Széchenyi utca közötti szakaszának 
felújítását tervező Vakondok ’97 Kft.-vel kötött szerződés tartalma kiegészül 
a kibővített terület tájépítészeti szakági tervdokumentációjának 
elkészítésével, és emiatt a vállalkozói ár nettó 7.800.000,- Ft összegre 
módosul. 

A projekt költsége a jelen KT határozatban, illetve a 208/2017. (IV. 13.) KT 
határozatban leírt változások miatt nettó 1.130.000,- Ft-tal nő, melynek 
forrása a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

210/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

211/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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



 
 

 
212/2017. (IV. 13.) KT határozat 

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

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

213/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

214/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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



 
 

215/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

216/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

217/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

218/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 



 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

219/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

220/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Darázsi Kálmán alpolgármester 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

221/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 



 
 

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

222/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

223/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

224/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

 
 

225/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 
 

dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 
 
 
Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 

határozatot hozta: 
 
 

226/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

227/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

228/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 



 
 

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

229/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 6 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

230/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem adományoz Oktatási 
és Közművelődési Díjat Burjánné Tóth Ildikó részére. 

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

231/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem adományoz Oktatási 
és Közművelődési Díjat Ledniczkiné Perjési Marietta részére. 

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

232/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára 2017. évben Monor Város Nevelési, 
Oktatási és Közművelődési Díjat Leé Lászlóné részére adományozza. A 
díjhoz bruttó 100.000 Ft pénzjutalom jár. 
A kitüntetés, illetve a pénzjutalom átadására a városi pedagógusnapi 
ünnepségen kerül sor.  

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 
 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

233/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára 2017. évben Monor Város Nevelési, 
Oktatási és Közművelődési Díjat Veresné Bartha Mária részére 
adományozza. A díjhoz bruttó 100.000 Ft pénzjutalom jár. 
A kitüntetés, illetve a pénzjutalom átadására a városi pedagógusnapi 
ünnepségen kerül sor.  

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

234/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az Emberi 
Erőforrások Bizottságának javaslatára 2017. évben Monor Város Nevelési, 
Oktatási és Közművelődési Díjat Wohner István részére adományozza. A 
díjhoz bruttó 100.000 Ft pénzjutalom jár. 
A kitüntetés, illetve a pénzjutalom átadására a városi pedagógusnapi 
ünnepségen kerül sor.  

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

235/2017. (IV. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §-a alapján 
Kókai Attila Monor, Simon I. u. 3. sz. alatti lakos részére települési 
létfenntartási támogatást állapít meg havonta folyósítva 3 x 6.000.-Ft 
összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

236/2017. (IV. 20.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. jelű, 
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra benyújtandó 
„Monori középületek energetikai korszerűsítése” című projekt részeként a 
műszaki ellenőri tevékenység ellátásával a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Éporg M & Z Bt-t (6000 Kecskemét, Madách I. u. 19.) bízza meg. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a nyertessel kösse meg a 1.800.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.286.000 
Ft összegű szerződést azzal, hogy az csak a pályázat nyertessége esetén 
lép hatályba. Fedezet a „Monori középületek energetikai korszerűsítése” 
című projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület név szerinti szavazással 8 igen – egyhangú - szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

237/2017. (IV. 20.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monori középületek 
energetikai korszerűsítése” című projekttel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásban az alábbi határozatot fogadja el:  

 
Tárgy: Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő „Monori 
középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat 
keretében: I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete; II. rész: 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” 
épülete” szerződéshez rendelt elnevezésű építési beruházásának 
beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt közbeszerzési 
eljárásában az eljárást lezáró döntés 

 
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás 
lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok 
bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési 
javaslatában foglaltakra:  
 
1. Érvénytelen ajánlat:  
I. részajánlat: nincs 
II. részajánlat: nincs 
 
2. Van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:  
I. részajánlat: nincs 
II. részajánlat: nincs 
 



 
 

3. A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő, egyben 
érvényes ajánlatok és azok értékelési szempontok szerinti értékelése 
[Kbt. 69. § (3) bekezdése]:  
 
I. részajánlat: 
1. INTERÉP 2000 Kft., 1078 Budapest, Cserhát utca 22. tetőtér 625.  
2. Horváth Építőmester Zrt., 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.  
3. Károlyház Kft., 5000 Szolnok, Vércse u. 21.  
4. Berczel Hungary Kft., 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29.  
5. THG GENERÁL Kft., 1041 Budapest, Bárdos Artúr utca 2. 4. em. 22. 
 
II. részajánlat: 
1. INTERÉP 2000 Kft., 1078 Budapest, Cserhát utca 22. tetőtér 625.  
2. Horváth Építőmester Zrt., 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.  
3. Károlyház Kft., 5000 Szolnok, Vércse u. 21.  
4. Berczel Hungary Kft., 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29.  
5. THG GENERÁL Kft., 1041 Budapest, Bárdos Artúr utca 2. 4. em. 22. 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése: a mellékelt 
összegezés szerint. 
 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai: A 
közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás megvalósítására Monor 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEHOP-
5.2.9. jelű, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra „Monori 
középületek energetikai korszerűsítése” címmel, a pályázat benyújtásának 
tervezett időpontja: 2017.05.02. (továbbiakban: pályázat). A pályázatban az 
igényelt támogatás összege a jelen közbeszerzési eljárás eredményessége 
esetén a nyertes ajánlattevő(k) által az ajánlatban kért ellenszolgáltatás és a 
vonatkozó KEHOP-5.2.9. jelű pályázati feltételek alapján kerül 
meghatározásra. A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás 
megvalósítására csak a pályázat nyertessége esetén kerül sor. Előzőek 
alapján a közbeszerzési eljárás feltételesen került kiírásra. 
 
Eljárás eredménye:  
 
I. részajánlat: a közbeszerzési eljárás eredményes. 
II. részajánlat: a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:  
 
I. részajánlat: Horváth Építőmester Zrt., 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.  
Kért ellenszolgáltatás összege:  

Nettó Áfa Bruttó (Nettó + 
Áfa) 

100 134 937,-Ft 27 036 433,-Ft 127 171 370,-Ft 

 
II. részajánlat: Horváth Építőmester Zrt., 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.  
Kért ellenszolgáltatás összege: 

Nettó Áfa Bruttó (Nettó + 
Áfa) 

83 559 590,-Ft 22 561 089,-Ft 106 120 679,-Ft 

 
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldése az 
ajánlattevőknek: 2017.04.21. 
 
A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés időpontja: 2017.04.27. 
 
Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

238/2017. (IV. 20.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
megkeresi az NHKV Zrt-t azzal a felhívással, hogy rendszeresen, 
határidőben számlázzák ki a lakosság felé a hulladékszolgáltatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

239/2017. (IV. 20.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztés 
szerint elfogadja a MÁV állomás üzemeltetésére vonatkozó szerződést, 
támogatja annak aláírását. Ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
kérjen részletes felelősségbiztosítási ajánlatot a hivatal biztosítójától is a 
vasútállomás üzemeltetésének kapcsán. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

240/2017. (IV. 20.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
MOL Nyrt. 1.500.000,- Ft + ÁFA összegű támogatását a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ Nonprofit Kft. befogadja, és a szponzorációs szerződés 
közöttük megkötésre kerüljön. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 



 
 

 
241/2017. (IV. 20.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magócsi László 
pályázatának támogatását, melyet a Monori Jászai Mari Általános Iskola 
intézményvezetői állására nyújtott be, nem szavazta meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

242/2017. (IV. 20.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 
Monori Jászai Mari Általános Iskola intézményvezetői állására Magócsi 
Lászlótól beérkezett pályázat elfogadását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

 
 

243/2017. (IV. 26.) KT határozat 
 

Tárgy: Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
alapján lefolytatásra kerülő „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosítása Monoron” tárgyú szolgáltatás beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében Monor Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás 
lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok 

bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési 
javaslatában foglaltakra:  

 
Érvénytelen ajánlat vagy részvételi jelentkezés: nincs. 
 
Az eljárásból kizárásra kerülő gazdasági szereplő: nincs. 

 
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti ajánlatok és azok értékelési szempontok 
szerinti értékelése:  

 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT 
MEGNEVEZÉSE 

A 
résszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 

Ajánlat Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és a 
súlyszám 
szorzata 



 
 

súlyszámai is) 

1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke  6 200 000 Ft /nap1 100 600 

2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő 
és szállító szakképesítéssel rendelkező 
szakemberek száma - fő, min.1 fő, max. 4 fő  

6 4 fő 100 600 

3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 
m3-es hulladékszállító, EURO 5-ös motorral 
szerelt járművel  

9 Igen 100 900 

4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § 
c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező 
környezetvédelmi megbízott szakember, akinek a 
hulladékkezelés területén szerzett szakmai 
tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5 év) – egész 
számra kerekítve, csak lefelé kerekíthető 

6 5 év 100 600 

5. Felhívás II.2.4) / II. / „e) Zöldhulladék / 
Lombhulladék / Kötegelt hulladék begyűjtése, 
elszállítása, és lerakása” szerinti feladat ellátása 
során járatonként díjmentesen két lebomló zsákot 
biztosít szolgáltató / ha csak egyet biztosít, a 
nemet kell választani/  

7 Igen 100 700 

6. részszempont: Vállalja a települési 
rendezvényeken keletkező hulladék 
térítésmentes elszállítását legfeljebb 3 m3 / 
rendezvény mennyiségig, évente legfeljebb 5 
rendezvény vonatkozásában 

6 Igen 100 600 

7. részszempont: Vállalja a házhoz menő 
szelektív csomagolási hulladék gyűjtését (külön 
díjazás nélkül) havi 2 alkalommal (kötelező havi 
egy alkalmon felül)  

8 Igen 100 800 

8. Felhívás II.2.4.)/II./”e) 
Zöldhulladék/Lombhulladék/Kötegelt hulladék 
begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti 
feladatok ellátásának gyakorisága (min.10 alk./év, 
max. 14 alk./év) 

9 12 alkalom / év 100 900 

9. részszempont: Vállalja a településen 
„szemétgyűjtési akció” keretében összegyűjtött 
vegyes (nem veszélyes) hulladék (kül- és 
belterület egyaránt) térítésmentes elszállítását 5 
m3 / akció mennyiségig gyűjtőpontról, évente 
legfeljebb 5 „szemétgyűjtési akció” 
vonatkozásában  

5 Igen 100 500 

10. részszempont: Közszolgáltató és/vagy 
alvállalkozója összesen hány fő helyben lakók 
foglalkoztatását vállalja a szerződés időtartama 
alatt?   

20 6 fő 50 1000 

11. részszempont: Vállalja, hogy az évi egyszeri 
házhoz menő lomhulladék gyűjtését (külön 
díjazás nélkül) ingatlanonként egyedi 
megrendelés alapján, egyedi időpontban 
biztosítja? 

9 Igen  100 900 

12. részszempont: Rendezvényi és közterületi 
hulladékok elszállításának díjai 
 
1. Alszempont: A települési rendezvényeken 
keletkező hulladék elszállításának díja (nettó 
Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 6. értékelési 
részszempont vonatkozásában évi 5x3 m3 
hulladék térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj 
e mennyiség felett értelmezendő).  

5 7 530 nettó 
Ft/m3 

100 500 

2. Alszempont: A települési „szemétgyűjtési 
akció” (kül- és belterület egyaránt) keretében 
összegyűjtött hulladék elszállításának díja (nettó 
Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 9. értékelési 
részszempont vonatkozásában évi 5x5 m3 

4 7 530 nettó 
Ft/m3 

100 400 

                                                           
 



 
 

hulladék térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj 
e mennyiség felett értelmezendő).  

 
Ajánlatkérő a szolgáltatási/közszolgáltatási díjat a Kbt. 76. § (4) bekezdése 
szerint a 317/2013. (VIII.28.) Kr. 1.§ (11) bek. tekintettel nem értékeli, a 
szolgáltatási díj rögzített mértéke a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont szerinti 
miniszteri rendeletben előírtak szerinti. 
 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb 
értékelési pontszámot az adott részajánlat tekintetében. 
 
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint megfelelő részvételi jelentkezések:  
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő neve, címe: „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, 
Pesti út 65.) 
 
Eljárás eredménye:   eredményes 
 
Az eljárás nyertese: „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti 
út 65.) 
 
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldése az ajánlattevőknek: 
2017. 04. 27. 
A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés időpontja: 2017. 05. 02.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

244/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, 
valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) 
számú rendeletét, 2017. július 1-től nem módosítja a lakásbérleti díjakat. 

Határidő: 2017. július 1. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Takács Endre vezérigazgató 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

245/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro Régió Kft. által 
készített Monor Város Településfejlesztési Koncepcióját és Városmarketing 
Tervét az alátámasztó dokumentumokkal és a véleményezési eljárás során 
született véleményekre adott válaszokkal együtt elfogadja, és a város 
honlapján közzéteszi. A jelenleg elfogadott dokumentumokat továbbra is 



 
 

nyitottnak tekintik, az új ötleteket ezután is várják, és az arra érdemeseket a 
dokumentum függelékeként kezelik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

246/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TRE-k felülvizsgálata 
keretében területrendezési hatósági eljárást kezdeményez  a OTrT szerinti 
kiváló, vagy jó adottságú szántóterület övezetére vonatkozó módosított 
terület felhasználási engedély érdekében. 

A Képviselő-testület a kérelemhez szükséges Területi Hatásvizsgálat 
készítésére a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 900.000,- 
Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
vizsgálja meg, szükséges-e további árajánlatok bekérése, és amennyiben 
nem szükséges, felhatalmazza a Polgármestert a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. Forrás az 
általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

247/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza 
Településképi rendelete és Településképi arculati kézikönyve elkészítését. 
A szakértői közreműködéssel, elfogadva ajánlatát, a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft.-t bízza meg, 2.500.000,- Ft + ÁFA 
összegért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. Forrás az 
általános tartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

248/2017. (V. 11.) KT határozat 



 
 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Bölcsőde 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót, és megköszöni az intézmény dolgozóinak a 
tavalyi évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

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

határozatot hozta: 
 
 

249/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Gondozási Központ körzeti 
feladat ellátási tevékenységéről szóló beszámolót, és megköszöni az 
intézmény dolgozóinak a tavalyi évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

250/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Védőnői Szolgálat 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót, és megköszöni a dolgozók tavalyi évben 
végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

251/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 
Monor, Kossuth L. u. 37.) 2017/2018. nevelési évre szóló beiskolázási 
tervét. Fedezetét az éves költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 



 
 

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

252/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda (2200 
Monor, Toldi u. 5.) 2017/2018. nevelési évre szóló beiskolázási tervét. 
Fedezetét az éves költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

253/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 
Monor, Katona József u. 26.) 2017/2018. nevelési évre szóló beiskolázási 
tervét. Fedezetét az éves költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

254/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Napsugár Óvoda (2200 
Monor, Jászai Mari tér 1.) 2017/2018. nevelési évre szóló beiskolázási 
tervét. Fedezetét az éves költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

255/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja a Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, 
Petőfi S. u. 29.) 2017/2018. nevelési évre szóló beiskolázási tervét. 
Fedezetét az éves költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

256/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Monori Szivárvány Óvoda bővítése 
érdekében mind a kérelemben megjelölt Monor belterület 4581 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 700 m2 területű, Ady Endre u. 117. sz. alatt található, mind a 
mellette lévő, szomszédos eladó ingatlanok megvásárlásának lehetőségéről 
folytassanak tárgyalásokat az ingatlanok tulajdonosaival. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

257/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Sportegyesület 2016. évi 
pénzügyi beszámolóját – a TAO-ra vonatkozó elszámolás kivételével - azzal 
a kiegészítéssel, hogy felkéri az Egyesületet, törekedjen az átláthatóbb 
gazdálkodásra, egyenletes, stabil működésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

258/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, melyben az eszközök és források 
egyező végösszege 32.738E Ft, az adózott eredmény 1.738E Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 
 



 
 

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

259/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

260/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról szóló Felügyelő Bizottsági 
határozatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

261/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján, a mai 
napon elhatározta, hogy a "Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának elnökévé a mai 
naptól terjedő, határozott, 5 éves időtartamra, azaz 2022. május 11. napjáig 
terjedően Kiss Attilát (an: Fekete Anna); tagjaivá György-Kampfl Veronika 
Dórát (an: Thámm Veronika) és Hajdú Ferencet (an: Benyó Erika) 
megválasztotta. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

262/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján, a mai 



 
 

napon tudomásul veszi, hogy a "Vigadó" Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

- könyvvizsgálójának, a Somogyi 1995. és Társa Pénzügyi, Tanácsadó és 
Szolgáltató Betéti Társaság átalakulása folytán a Pecuna Gazdasági 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságra – a könyvvizsgálatért 
személyében is felelős személyként Somogyi Melinda (an: Molnár Mária) 
2000 Szentendre, Szélkerék utca 41. szám – történő változását, a megbízás 
korábbi feltételeinek, időtartamának változatlanul hagyása mellett, 

- felügyelő bizottságának elnökévé határozott, 5 éves időtartamra, azaz 
2022. május 11. napjáig terjedően Kiss Attila (an: Fekete Anna); tagjaivá 
György-Kampfl Veronika Dóra (an: Thámm Veronika) és Hajdú Ferenc (an: 
Benyó Erika) került megválasztásra a 262/2017. (V.11.) KT határozat 
szerint, és egyidejűleg elrendeli a fenti döntések átvezetését a Társaság 
cégadataiban; 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján, a „Vigadó" 
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mai 
napon elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő 
okiratát elfogadja. 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 
Zsombok László polgármestert, hogy a "Vigadó" Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének és 
mellékleteinek módosítására, valamint a cégbírósági eljárásra, képviseletre 
megbízást és meghatalmazást adjon a Tulajdonos képviseletében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

263/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Duna-Tisza közi Nagytérség 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer Konzorciumi Tanácsának 
novemberi üléséről szóló tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

264/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatót, továbbá tudomásul veszi, 
hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt. változatlan tartalommal megkötötte az 



 
 

alvállalkozói szerződést az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és 
Víziközmű Üzemeltető Kft.-vel Monor és Vasad településekre vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

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

határozatot hozta: 
 
 

265/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Bizottsága javaslatát figyelembe véve elfogadja a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján a Monor Város Önkormányzata 2016. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó 
értékelést. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

A Képviselő-testület megköszöni az érintett dolgozók 2016. évben végzett 
munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

266/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

267/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 



 
 

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

268/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor, Petőfi u. 34. szám alatti 
ingatlan felújításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozó ajánlati felhívást, valamint azt, hogy a pályázatra a K&Z 
Horizontal Kft.-t, a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-t 
és az Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-t hívja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

269/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor, Petőfi u. 34. szám alatti 
ingatlan felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésére vonatkozó ajánlati 
felhívást, valamint azt, hogy a pályázatra az ARENDA Consult Kft.-t, az 
ÉPORG M&Z Bt.-t, és a LAEDZO Kft.-t hívja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

270/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MŰVÁK Irodát, kérjenek árajánlatot földmunkával foglalkozó helyi 
vállalkozásoktól a Töltike sor 12768 hrsz.-ú önkormányzati út beszakadt 
részének visszabontással, dúcolással, egynemű anyag kitöltéssel és réteges 
tömörítéssel történő helyreállítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

271/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és Monor Város Önkormányzata között, 



 
 

a Monor, Attila u. 3. sz. alatti ingatlan vonatkozásában 1999. november 23-
án kötött bérleti szerződés megszüntetésre kerüljön. Hozzájárul továbbá az 
előterjesztés mellékletét képező haszonkölcsön szerződés megkötéséhez. 
Az ingyenes haszonkölcsön 2017. évben 529.848.-Ft összegű 
támogatásnak minősül. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

 
 

272/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes 
hozzájárulását adja, hogy a tulajdonában lévő, Monor belterület 2437 hrsz. 
alatti ingatlanra, a Magyar Állam a TAO pályázat keretében, kosárlabda 
pálya fejlesztésre igénybe vett adókedvezmény mértékéig, a beruházás 
üzembe helyezését követő 30 napon belül, 15 éves időtartamra jelzálogjogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

Felhatalmazza a polgármestert az előzetes hozzájárulás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

273/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori 
Sportegyesületnek az előterjesztés mellékletét képező kérelmét, mely a 
Balassi Bálint utcai sportpályán kültéri, fedett tároló és kézmosó létesítésére 
vonatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

274/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a Monor Város Önkormányzata és a Media Vendor Kft. között 2007. május 
25-én létrejött szerződés, a szerződés IV.2. pontja értelmében, további 10 
évre meghosszabbításra kerül. 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 
Monor Város Önkormányzata és a Media Vendor Kft. között 2007. május 25-
én létrejött szerződés IV.2. pontjának kérelem szerinti módosításához. A 
szerződés IV.2. pontját úgy módosítja, hogy az első hosszabbítás leteltét 
megelőző 30 napon belül benyújtott hosszabbítás iránti kérelemről a soron 
következő ülésén dönt. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

275/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor belterület 
6066/20 hrsz.-ú, 2087 m2 területű, gázolajkút, kezelőépület megnevezésű 
ingatlant egyelőre nem jelöli ki eladásra, bérbeadásra, megvárja az M4-es 
gyorsforgalmi út Monort elkerülő szakaszának megépülését. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

276/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

277/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az emberi 
erőforrások minisztere által a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja 
szerinti közművelődési érdeknövelési támogatási pályázathoz a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. technikai eszközállományának, 
berendezési tárgyainak, épületének karbantartása, felújítása érdekében. Az 
1.500.000,- Ft önrész fedezete a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Kft. üzleti tervében rendelkezésre áll. 



 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

278/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja és kiírja a „Monor Város Jó tanulója 
– Jó sportolója” pályázatot az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatairól szóló 21/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ában 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

279/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja és kiírja a Monori középfokú 
intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról szóló 13/1999. 
(IV.23.) önkormányzati rendelet alapján a tanulmányi ösztöndíj pályázatot a 
monori középfokú intézményekben tanulók részére azzal a kiegészítéssel, 
hogy a pályázati kiírásban szerepeljen, a leadási határidő 2017. június 25.. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

280/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Monor-
Szárazhegyi Hegyközség, valamint a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
javaslatára - a 2017. évi monori meghívásos borversenyen elért pontszámok 
és a Képviselő-testület 18/1991. (XI.21.) számú rendeletének 12/A. § (2) 
bekezdésében megfogalmazott kritériumok alapján 2017. évben „Az Év Bora 
Monoron” címet a Megyeri-Hanti Pincészet Kékfrankos Rozé borának 
adományozza. 
Az oklevelet és a kitüntető címmel ellátott serleget az Borvidékek Hétvégéje 
ünnepségen a polgármester adja át. 
A cím elnyerése 50.000 Ft pénzjutalommal jár. 



 
 

Egyidejűleg a Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Az Év Bora Monoron” 
díjhoz kapcsolódóan az adott évben nyertes bor palackján a címet kifejező – 
az előterjesztés mellékletében megtalálható – címke kerüljön elhelyezésre, 
és felkéri a Polgármesteri Hivatalt e rendelkezésnek a vonatkozó 
rendeletben történő feltüntetésére is. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

281/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság javaslatával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

282/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az 
„Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című 
európai polgári kezdeményezést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

283/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csillagfürt Fejlesztő 
és Művészeti Alapítvány támogatási kérelmét elfogadja, és 80.000,- Ft 
(nyolcvanezer forint) összegű támogatást nyújt, melynek fedezete a 
működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

284/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Darók 
Marietta arra vonatkozó kérelmét, hogy a Kossuth Lajos u. 88/B. szám alatt 
megnyitásra kerülő vegyeskereskedés cégnevében a Monor megnevezés 
szerepeljen, tekintettel arra, hogy induló vállalkozásról van szó, valamint a 
tevékenység jellege miatt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

285/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények pályázatait az alábbiak 
szerint támogatja a működési céltartalék terhére:  

– A Monori Napsugár Óvoda Családi nap a szüret jegyében című pályázatát 
150.000,- Ft-tal, 

- A Monori Kossuth Lajos Óvoda „50 éves lett óvodánk” jubileumi 
programsorozat című pályázatát 150.000,- Ft-tal, 

- A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás helyi 
rendezvények, a hagyomány és az értékőrzés szolgálatában című 
pályázatát 80.000,- Ft-tal, 

- A Monori Szivárvány Óvoda Nyárbúcsúztató party című pályázatát 
120.000,- Ft-tal, 

- A Monori Petőfi Óvoda A közösségi kulturális hagyományok és értékek 
ápolása című pályázatát 150.000,- Ft-tal, 

- A Védőnői Szolgálat lakossági szűrővizsgálatok végzése, egészséges 
életmód népszerűsítése, a sokáig szoptató anyukák köszöntése, ünnepi 
műsor készítése című pályázatát 100.000,- Ft-tal, 

- A Monori Tesz-Vesz Óvoda „Egészségnap a Monori Tesz-Vesz Óvodában” 
című pályázatát 100.000,- Ft-tal, 

- A Monori Bölcsőde Falburkoló vásárlására című pályázatát 50.000,- Ft-tal, 
és 

- A Monori Gondozási Központ  Kirándulás szervezése című pályázatát 
100.000,- Ft-tal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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



 
 

286/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete volt Alapítóként 
átvállalja a Segítő és Támogató Közalapítvány törlését és megszűnését 
követően folyószámla tartozásból eredő 26.806,- Ft kifizetését. Forrás a 
működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

287/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Kossuth 
Lajos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Monori Kossuth Lajos Óvoda Alapító okiratának 1.2.1. pontjában a 
költségvetési szerv székhelye szakaszban a „2200 Monor, Kossuth Lajos 
utca 37.„ szövegrész helyébe a „2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39.” 
szövegrész lép. 

2. A Monori Kossuth Lajos Óvoda Alapító Okiratának 6.3 számú, „A 
feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon” elnevezésű pontjában, az ingatlan 
címe szakaszban a „2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.„ szövegrész 
helyébe a „2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39.” szövegrész, míg az ingatlan 
helyrajzi száma szakaszban az „5680” szövegrész helyébe az „5777” 
szövegrész lép. 

A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Kossuth 
Lajos Óvoda Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

288/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-vel a Madách utcai 4412/17, 4412/12 és 4424/13 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan kötendő vagyonkezelési szerződés-tervezetet, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 



 
 

Bokros Károlyné ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

289/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor belterület 
7526/1 hrsz.-ú, 35.3774 m2 területű, és a 7526/2 hrsz.-ú, 8.5407 m2 területű, 
építési terület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében felkéri a 
MÜVÁK Irodát, hogy forgalmi érték meghatározására kérjen be ajánlatot az 
alábbi cégektől úgy, hogy az értékbecslés az ingatlanok Gazdasági-
Kereskedelmi övezeti besorolását feltételezve kerüljön elkészítésre: 

Cushman & Wakefield Kft., 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 15., 
adrian.limp@cushwake.com 

Muszely Péter, igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő, 1184 Budapest, 
József u. 38., peter@muszely.hu 

IDD Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 78. V. em., info@idd.hu  

FHB Ingatlan Zrt., 1082 Budapest, Üllői út 48., ingatlanzrt@fhb.hu 

Estimate Pro Kft., 1062 Budapest, Aradi utca 22., info@estimatepro.hu 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

290/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan tudomásul 
veszi Darázsi Kálmán nyilatkozatát, melyben vállalta, hogy a Monori 
Sportegyesületnek a 2017/2018. idényben a férfi, felnőtt labdarúgó csapat 
NB II osztályba történő nevezéséhez szükséges támogatásról szóló 
kérelmét a Képviselő-testület 2017. március 16-i ülésén napirendként 
beterjeszti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Darázsi Kálmán alpolgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 

 
 
 

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

291/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

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



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

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

292/2017. (V. 11.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Megyeri Szabolcs 2200 
Monor, Fillér u. 1. szám alatti lakost egyszeri 57.000,- Ft települési 
létfenntartási támogatásban 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. § (6) 
bekezdése alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

293/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2016. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

294/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2016. évi 
gazdálkodásáról szóló független könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

295/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a 2016. évi maradvány felosztását. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a 
jóváhagyott maradvány átvezetését készítse el a soron következő 
költségvetési rendelet módosításához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

296/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar 
Államkincstár által lefolytatott kincstári ellenőrzésről készült az előterjesztés 
mellékletét képező Ellenőrzési jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

297/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar 
Államkincstár Ellenőrzési jelentésében előírt hiányosságok megszüntetésére 
készült az előterjesztés mellékletét képező Intézkedési terveket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

298/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat és intézményei 
2016. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentését és az 
Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési 
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

299/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi, hogy a DAKÖV Kft. 
közgyűlésén az 1-8 határozatok elfogadásra kerültek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

300/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának főösszegeit az 
alábbiak szerint: 

Értékesítés nettó árbevétele: 446.814 e Ft 
Egyéb bevételek: 301.573 e Ft 
Adózás előtti eredmény: 1.111 e Ft 
Társasági adó fizetési kötelezettség: 0 e Ft 
Adózott eredmény: 1.111 e Ft 
Mérleg eszközök és források összege egyezően: 611.329 e Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

301/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló Felügyelő Bizottsági jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 
 



 
 

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

302/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

303/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
2016. évi adózott eredményét eredménytartalékba helyezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

304/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
könyvvizsgálójának megválasztja 3 évre a Pecuna Gazdasági Tanácsadó 
Kft.-t (2000 Szentendre, Szélkerék u. 51., adószáma: 24562593-2-13), 
melynek személyes képviselője Somogyi Melinda könyvvizsgáló. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

305/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
Alapító Okiratán átvezetni rendeli a könyvvizsgáló cégben történő változást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 



 
 

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

306/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 
Vadas Ferencné ágazatvezető 

 
 
 

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

307/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

308/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. 2016. évi beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

309/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Monor 
Városi Sportcsarnok építése” tárgyú kivitelezési szerződés módosításához a 
Horváth Építőmester Zrt. bankszámlaszám változása miatt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 



 
 

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

310/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft., mint megrendelő a Kbt. 141.§ (2) 
figyelembevételével kérjen árajánlatot a sportcsarnokhoz tartozó külső 
közművek (csapadékvíz, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat) kiépítésére és 
csatlakozására a Horváth Építőmester Zrt. és a Lecpes Építőipari Kft. 
konzorciumától. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

311/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, 
hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, 
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedés támogatására szóló 
pályázati felhívására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

312/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg a települési önkormányzatok helyi 
közösségi közlekedés támogatására szóló pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázat előkészítésével. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

313/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok helyi közösségi közlekedés támogatására szóló pályázati 
felhívás pályázatának benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 



 
 

a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől 
december 31-ig folyamatosan fenntartja, 

b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet 
megelőző évre vonatkozóan – a pályázat benyújtásáig átadott tárgyévet 
megelőző évi (2016. év) – a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére 10.378.848 nettó összegű, saját forrásból 
származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával 
járult hozzá 

c) pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

314/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monor, Petőfi Sándor utca 34. szám alatti ingatlan felújítási és 
környezetének rendezési munkálatai kivitelezőjének kiválasztásához 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot 
adó pályázó a K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a vállalkozási szerződést a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

315/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monor, Petőfi Sándor utca 34. szám alatti ingatlan felújítási és 
környezetének rendezési munkálatai műszaki ellenőri tevékenységének 
teljes körű elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó, az ARENDA 
Consult Kft. és felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a 
vállalkozási szerződést a felújítási munkák műszaki ellenőrzésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

316/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
járdafelújításra szánt keretösszeget megemeli bruttó 25.531.915,- Ft-ra. 
Forrás a 450 millió forint összegű Belügyminisztériumi támogatás. A 
megemelt összeg fedezetet nyújt valamennyi az előterjesztésben szereplő 
járdaszakasz felújítására, kiépítésére. A járdaépítésre beérkezett árajánlatok 
közül a Képviselő-testület a SURA 2004 Kft. (2200 Monor, Bocskai u. 19.) 
ajánlatát fogadja el, melynek bruttó összege: 25.531.915 Ft, és 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

317/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
gyalogos átkelőhelyek kialakítására beérkezett árajánlatok közül a SURA 
2004 Kft. (2200 Monor, Bocskai u. 19.) ajánlatát fogadja el, melynek 
összege: 14.999.994 Ft+ÁFA, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés megkötésére. Forrás a 450 millió forint összegű 
Belügyminisztériumi támogatás. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

318/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 
hogy a motorsport tevékenységet egyesületi formában folytatni kívánó 
újonnan alakuló szervezet Monori Autó, Motor, Quad Sportegyesület 
megnevezésében a Monor településnevet használja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 
 



 
 

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

319/2017. (V. 25.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor belterület 
7526/1 hrsz.-ú, 35.3774 m2 területű, és a 7526/2 hrsz.-ú, 8.5407 m2 területű, 
építési terület megnevezésű ingatlan forgalmi érték meghatározására a 
Estimate Pro Kft. által adott bruttó 254.000,- Ft összegű ajánlatot fogadja el. 
Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy az értékbecslést rendelje meg. 

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

Bokros Károlyné ügyintéző 
 
 
 

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

320/2017. (VI. 6.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
földbizottsági feladatkörében eljáró Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége a Monor, 033/17 és 033/18 
hrsz.-ú földrészlet tulajdonjogának átruházása tárgyában kiadott PE01-
01500-10/2017. számú állásfoglalásával szemben Szekerka János Zoltán 
által előterjesztett kifogást elutasítja, mert a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23-25. §-aiban foglaltak 
vizsgálata során nem látott olyan okot, körülményt, mely állásfoglalás 
megváltoztatását indokolná. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

321/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztésben felsorolt korábbi Képviselő-testületi kötelezettségvállalások 
forrásainak meghatározására, módosítására, valamint többlet bevételek 
kiadási előirányzataira tett javaslatot elfogadja és felkéri a polgármestert, 
hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítási 
javaslatába építse be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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



 
 

 
322/2017. (VI. 15.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. 
számú módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

323/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötéshez 
és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez kapcsolódó a 10/2017. (VI. 
22.) rendeletben meghatározott házasságkötés díján felül a Vigadó 
Nonprofit Kft-től igényelhető házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése szertartáson igénybe vehető többletszolgáltatások díját az 
alábbiak szerint határozza meg: 

Kisterem (max. 18 főig) 5.000.-Ft + Áfa 

Nagyterem (max. 36 főig) 8.000.-Ft + Áfa 

Díszterem terembérleti díj 22.400.-Ft + Áfa 

 Emlékpohár 2.500.-Ft+ Áfa /db 

Anyakönyvi kivonat borító 3.000.-Ft+ Áfa /db 

Emléklap mappával 2.500.-Ft+ Áfa /db 

Gyertyagyújtás 800.-Ft+ Áfa 

Pezsgős koccintás (plusz igény szerinti pezsgő ára) 200.-Ft+ Áfa /vendég 

Asztali dísz /igény szerint 3.840.-Ft+ Áfá-tól 

Szülők, hozzátartozók köszöntéséhez csokor /igény 

szerint: 
3.840.-Ft+Áfá–tól/ csokor 

A terembérleti díj már a technikus, az esküvői zeneszolgáltatás és a 
takarítás költségeit is tartalmazza. 

Határidő: 2017. július 1. 
Felelős: Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

324/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatához érkezett, az előterjesztésben 
szereplő javaslatokat, így azt is, hogy az Mk1 övezetben a beépíthető 
legkisebb telek területe 2000 m2 legyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

325/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztésben felsorolt területek vonatkozásában a 
településrendezési szerződések előkészítésére és megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

326/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt, folytassanak további 
tárgyalásokat a DIGI Kft.-vel a két bázisállomás telepítésével kapcsolatban 
az alábbiak szerint: 

- a bázisállomások helye lakott területen kívül, külterületen legyen, 
- mérésekkel alátámasztva bizonyítsák, hogy a sugárzás az egészségügyi 

határ alatt van, 
- az előterjesztésben szereplő fából készült tornyok kerüljenek telepítésre, 
- az Önkormányzat nem kíván anyagilag hozzájárulni a tornyok 

létesítéséhez, 
- a bázisállomások helyének bérleti díját 1,2 millió forint + ÁFA / darab 

összegben határozzák meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

327/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2016. évi 
tevékenységségéről szóló beszámolót, és megköszöni az intézmény 
dolgozóinak a tavalyi évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hajdú Zoltánné igazgató 

 
 
 

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

328/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor és 
Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2016. évi 
szakmai munkájáról szóló beszámolót, és megköszöni az intézmény 
dolgozóinak a tavalyi évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Ispány János intézményvezető 

 
 
 

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

329/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Város 
Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-
Magyarországi Régió között létrejött Ellátási és Együttműködési Szerződés 
alapján – mely nappali ellátást fogyatékos emberek számára, támogató 
szolgáltatást, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
alapellátást foglal magába – az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott 1,5 
millió forint összegű támogatást állapítja meg a 2017. évre vonatkozóan is. 

Tájékoztatja az Egyesületet továbbá, hogy továbbra sincs megfelelő 
önkormányzati ingatlan, melyet rendelkezésre tudna bocsájtani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

330/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
fenntartott óvodák tekintetében a 2017/2018. nevelési évre a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdését, illetve az 
intézményvezetők javaslatait figyelembe véve az alábbiak szerint határozza 
meg az óvodák maximális csoportlétszámát: 



 
 

Monori Kossuth Lajos Óvoda: 
 1. Babóca csoport 23 fő 
 2. Búzavirág csoport 30 fő  
 3. Gyöngyvirág csoport 27 fő 1 (3 főnek számító SNI-sek száma) 
 4. Mókus csoport 30 fő  
 5. Katica csoport 30 fő  
 6. Margaréta csoport 30 fő 
 7. Pillangó csoport 30 fő 
 8. Tulipán csoport 22 fő   
Összesen: 222 fő 1 (3 főnek számító SNI-sek száma) 
 
Monori Napsugár Óvoda: 
 1. Méhecske csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 2. Maci csoport 30 fő  1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 3. Katica csoport 29 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 4. Manócska csoport 29 fő 
Összesen: 118 fő 3 (2 főnek számító SNI-sek száma) 

 
Monori Petőfi Óvoda: 
 1. Sün csoport 23 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma)  
 2. Mazsola csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 3. Ficánka csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 4. Pillangó csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
Összesen: 113 fő 4 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 
Monori Szivárvány Óvoda: 
 1. Alma csoport 22 fő 3 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 2. Körte csoport 22 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 3. Cseresznye csoport 22 fő 
Összesen: 66 fő 4 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 
Monori Tesz-Vesz Óvoda: 
 1. Méhecske csoport  30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 2. 7pettyes katica csoport 30 fő 2 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 3. Mazsola csoport 30 fő 
 4. Napocska csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 5. Zsebibaba csoport 30 fő 2 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
 6. Kisvakond csoport 30 fő 1 (2 főnek számító SNI-sek száma) 
Összesen: 180 fő 7 (2 főnek számító SNI-sek száma) 

 
M I N D Ö S S Z E S E N : 699 fő 

Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
óvodák intézményvezetői 

 
 
 

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

331/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori Kossuth Lajos 
Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 37.) intézményvezetői beosztás 
betöltésével Trincsiné Márton Zsuzsannát bízza meg a 2017. augusztus 1-
től 2022. július 31-ig terjedő időszakra. 
A garantált illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban Nkt.) szerint állapítja meg. 



 
 

A vezetői pótlék mértékét az Nkt. szerint az illetményalap 40%-ban 
határozza meg. 

Határidő: 2017. augusztus 1. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

332/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete további tárgyalásokat 
folytat a Monori Sportegyesület labdarúgó és kosárlabda szakosztálya 
2017/18-as évadra benyújtott TAO pályázatával kapcsolatban, egyelőre nem 
tesz kötelezettségvállalást a pályázat önrészére vonatkozóan, és felkéri a 
Monori Sportegyesület vezetőségét, hogy a jövőben csak úgy nyújtsanak be 
pályázatot, hogy előtte az Önkormányzatot tájékoztatják erről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

333/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvalósítja az alábbi 
munkákat, beszerzéseket a 2016. évi pénzmaradvány terhére: 
 

Bölcsőde Fehér mosogatóban szellőzés megoldása           500     

  Konyhában, fürdőszobákban tisztasági festés           300     

  Fűtési termosztát kihelyezése a szárazáru raktárból           100     

  

PMKH (Kormányhiv.) kötelezése alapján mosdó 

átalakítása 

(szülői felajánlás) 

            70     

  Telefon rendszer szünetmentes áramellátása           130     

  Tetőjavítás, lécezés cseréje, hibás cserepek cseréje           250     

  Két nagy méretű fagyasztó hűtő           200     

  Udvari játékeszközök felülvizsgálata, javítása           200     

  Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat           250     

Bölcsőde összesen:        2 000     

Kossuth Lajos 
Konyha, gyermekmosdók, folyosók festése           300     



 
 

Óvoda 

  Fa nyílászárók mázolása           300     

  Új épületszárny vakolat javítása           200     

  Udvari játékok felülvizsgálata, javítása           400     

Kossuth Lajos 

Óvoda 
összesen:        1 200     

Napsugár Óvoda Fal vizesedés vizsgálata, csőtörés felderítése           200     

  Kazánhibák szakértői vizsgálata, feltárás           300     

  Beázások megszüntetése, tetőszigetelés javítása        2 000     

  Belső udvar csapadékvíz-elvezetés kiépítése           200     

  Hibás redőnyök kijavítása, cseréje           300     

  Udvari játékeszközök felülvizsgálata, javítása           400     

  Udvari hiányzó járdaszakasz kiépítése           500     

  Lámpák, fénycsövek cseréje           600     

Napsugár Óvoda összesen:        4 500     

Petőfi Óvoda Bejárati ajtó átalakítása (gyerekbiztos ajtózár)           100     

  Tisztasági meszelés           300     

  
Ereszcsatorna kivezetés, csapadékvíz-elvezetés 

megoldása 
          200     

  Csoportszoba PVC padlóburkolat cseréje           150     

  
Játék eszköz (hinta) beszerzése, ütés-csillapítás 

telepítése 
          800     

  Mosogató szennyvíz-elvezetési hiba javítása             50     

  Udvari lépcső átalakítása, élvédő felszerelése           100     

  Udvari játékeszközök felülvizsgálata, javítása           300     

  Udvaron az árnyékolás megoldása           100     

Petőfi Óvoda összesen:        2 100     

Szivárvány Óvoda Tető javítás, lécek cseréje, cserepek pótlása           900     

  3 db csoportszoba laminált padlóburkolat felújítás           500     

  
2 db csoportszoba, konyha, folyosó, fejlesztő helyiség, 

iroda tisztasági festése 
          150     

  Ajtók mázolása           100     



 
 

  Udvari játékeszközök felülvizsgálata, javítása           200     

  Udvari fajáték festése, tető nádszövet burkolása           150     

  Tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok           200     

Szivárvány Óvoda összesen:        2 200     

Tesz-Vesz Óvoda Udvari tűzcsap szabályos kialakítása           150     

  Riasztórendszer átalakítása, kiépítése           200     

  Bejárati kapu biztonsági zár beépítése             70     

  Udvari játékeszközök felülvizsgálata, javítása           450     

  Kazánházban 4 db tolózár cseréje           300     

  Tartalék keringtető szivattyú beüzemelése           300     

  Kazánházban mosdó cseréje, lefolyó bekötése             50     

  Szaletli telepítése           200     

  Kerti ivókút csap cseréje             30     

  Udvari homokozó UV-szűrős árnyékoló beépítése           100     

Tesz-Vesz Óvoda összesen:        1 850     

Könyvtár Olvasóterem parkettajavítás, csiszolás lakkozás        1 000     

  
Bejárat melletti helyiségek légkondicionálása, 

üvegfal szellőztetése 
          550     

  Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat           250     

Könyvtár összesen:        1 800     

Gemini TV Fűtésrendszer javítása, tágulási tartály beépítése           100     

Gondozási 

Központ 

Beázás megszüntetése, tető lécezés, bádogozás 

javítása, cserépfedés pótlása 
          800     

  Használaton kívüli, veszélyes kémények bontása           200     

  Vizesblokk felújítása           300     

  
Szennyvíz-elvezetés átépítése, megfelelő lejtés 

kialakításával 
          800     

  
Aljzat burkolat, csempézés javítása konyhában, 

tálalóban, mosdóban 
       1 200     

  Fűtési rendszer felülvizsgálata           600     

  A helyiségek tisztasági festése           600     

Gondozási 

Központ 
összesen:        4 500     



 
 

Városháza Fűtő-hűtő rendszer szükséges javítási munkái           600     

  Irodák, folyosók festése           800     

  Tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat           300     

Városháza összesen:        1 700     

 

Mindösszesen:            21 950 

 
A 450 millió forintos belügyminisztériumi támogatásból az alábbiakat 
valósítja meg az Önkormányzat: 
 

Vigadó Kft. 

Művelődési Ház 

Fűtési rendszer felújítása - járulékos munkák elvégzése: 

Gázvezeték hálózat tervezése, 3 db kazán cseréje, 

kémények átépítése 

       4 500     

JAG konyha 

Szelőztető rendszer utófűtése 

A konyha fűtésének a gimnázium fűtési rendszerére 

csatlakoztatásával, 

a meglévő kazánról hőcserélő beiktatásával 

       4 050     

 

Mindösszesen:        8 550     

 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

334/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Monori Tankerületi Központ kérelméhez, mely a 
Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium 
vizesblokkjának felújítására vonatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

335/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően támogatja a Védőnői Szolgálat kérelmét, 
melynek forrásigénye nincs. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Molnárné Virág Erika vezető védőnő 

 
 
 

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

336/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a Péteri útról nyíló, 
Szennyvíztelepre vezető legszélső utca útstabilizációjának – összesen 916 
m2 – Sintár Bt. általi elvégzését 1380,- Ft/m2 vállalási áron. A bruttó 
1.605.382,- Ft költség fedezetéül a működési céltartalékot határozza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

337/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Vasadi köz és a Lehel köz 
útteste és területe rendezésének a Sintár Bt. általi elvégzését nettó: 
2.505.160,- Ft + 676.393,- Ft ÁFA = bruttó 3.181.553,- Ft és 2.069.340,- Ft + 
558.722,- Ft = bruttó 2.628.062,- Ft vállalási áron. Felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. Forrás a 450 millió 
forint összegű belügyminisztériumi támogatás. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

338/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő műszaki tartalommal elfogadja az Ipar utca felújításának 
előkészítését. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

339/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft 
összegben támogatást nyújt a Monori Baptista Gyülekezetnek a gyülekezeti 
udvar hátsó részének felújításához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

340/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft 
összegben támogatást nyújt a Monori Katolikus Egyháznak a Katolikus 
Karitász Monori Csoport működéséhez, amelyből a rászorulókat kívánják 
támogatni tárgyi eszközök (ruhanemű, cipő, egyéb háztartásban szükséges 
használati eszközök), és élelmiszer csomagok adományozásával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

341/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt a Monori Rendőrkapitányság Kék lámpás nap elnevezésű 
rendezvényének megszervezéséhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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



 
 

 
342/2017. (VI. 15.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 136.525,- Ft összegű 
támogatást nyújt a Monori Rendőrkapitányságnak a kapitányság elé 
biciklitárolók létesítéséhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

343/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a Monori Borút Egyesület 80.000,- Ft támogatásban részesült, mely 
támogatást az Orbán napra mobil WC-k bérleti díjára, valamint a 
főzőverseny díjainak beszerzésére fordította az Egyesület. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

344/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja Bán Sándor 
gépjármű kőfelverődéses kárának a biztosítás által nem fedezett önrészét, 
melynek összege 10.000,- Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

345/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 339-344/2017. (VI. 
15.) KT határozatok forrásaként a működési céltartalékot jelöli meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 



 
 

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

346/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

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

347/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a „2001/HU/16/P/PE/008” 
Duna-Tisza-közi Nagytérség Regionális települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszere tárgyú Kohéziós Alap projekt 2016.01.01-
2016.12.31. közötti időszaki pénzügyi beszámolójáról szóló tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

348/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról készült beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

 
 
 

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

349/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-
testület által az Mötv. szerinti szerveire átruházott hatáskörben hozott 2016. 
évi döntésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

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



 
 

 
350/2017. (VI. 15.) KT határozat 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

351/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

352/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerést adományoz az alábbi pályázóknak: 

Családi ház kategóriában: 
Horváth Margarétának Avar u. 53., 
Belcsik Józsefnének Szélmalom u. 173., 
Szél Istvánnak Czuczor u. 14., 
Árki Istvánnénak Csokonai u. 44., 
Kiss Zsoltnak Bajcsy-Zsilinszky u. 19., és 
Vladár Zoltánnak Dózsa Gy. u. 18.  

Társasház kategóriában: 
a Mátyás király u. 47. Társasháznak, és  
a Kossuth L. u. 107. Társasháznak. 

Az elismerések 2017. július 13-án a Képviselő-testületi ülésen kerülnek 
átadásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

353/2017. (VI. 15.) KT határozat 



 
 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerésről szóló rendeletet még ebben az évben felülvizsgálja annak 
érdekében, hogy a kiadható elismerések száma ne legyen korlátozva, az 
utcaszakasz fogalom kerüljön pontosításra, valamint mérlegeljék annak 
lehetőségét, hogy az elismerés néhány év időtartamra szóljon, és azt 
követően legyen felülvizsgálva. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

354/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Monor központi területén élve kerüljenek befogásra a vadon élő galambok. A 
galambok befogásával kapcsolatos pályáztatás lefolytatására, árajánlatok 
bekérésére felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

355/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Monor Város Önkormányzata 2017. 
évi Közbeszerzési Tervének III. számú módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

356/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében a tárgyi 
közbeszerzési eljárás megindítására Monor Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta: 
 

A közbeszerzés becsült értéke: nettó 142 796 007,-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 beszerzés. 

Részajánlattétel esetén a részek egyenkénti becsült értéke, tárgya és 

mennyisége: - 

A közbeszerzés becsült értéke meghatározásának módja: tervezői tételes 

árazott költségvetés.  A becsült érték meghatározásának módját igazoló 

dokumentumok mellékelve. 

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai: 

- összege: 181 350 929,-Ft Áfa-val 
- forrásai: saját forrás 

 

A lefolytatandó közbeszerzési eljárásra alkalmazandó eljárásrend (rész, 

fejezet, típus): Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet 115. § (1) bekezdés 

szerinti nyílt eljárás. 

Az előzetes tájékoztató /a Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdése alkalmazása esetén 

az összefoglaló tájékoztatás: - 

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők megnevezése, címe: 

1. Név: BAU-GÉP 2000 Kft. 

    Cím: 2200 Monor, Katona J. u 34.  

    Telefonszám: +36-23-552-911 

    E-mail: baugep@pantecom.hu; zartzt@monornet.hu 

 

2. Név: ROTECH-MOTOR Kft. 

    Cím: 2200 Monor, Bánffy Dezső utca 20. 

    Telefonszám:+36-20-922-8267 

    E-mail:  rotech@monornet.hu; rotechmotor@gmail.com 

 

3. Név:  KINAMÉ Kft. 

    Cím: 2360 Gyál, Toldi M. u. 45 

    Telefonszám: +36-29-541-721 

    E-mail: kiname@kiname.hu 

 

4. Név: THG GENERÁL Kft. 

    Cím: 1041 Budapest, Bárdos Artúr utca 2. 4. em. 22. 

    Telefonszám:+36-70-949-5654 

    E-mail:  tehergepmester@t-email.hu 

 

5. Név:  Horváth Építőmester Zrt. 

    Cím: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6. 

    Telefonszám: +36-30-555-4920; +36-76-324-596 

    E-mail: info@hepzrt.hu 

 

6. Név:  Berczel Hungary Kft.  

    Cím: 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29. 

    Telefonszám: +36-70-294-4441 

    E-mail: berczelkft@gmail.com 

 

Az eljárást megindító felhívás: 

- jóváhagyásának napja: 2017/06/15 

- gazdasági szereplők részére történő közvetlen megküldésének napja: 

2017/06/16 

mailto:baugep@pantecom.hu
mailto:zartzt@monornet.hu
mailto:rotech@monornet.hu
mailto:rotechmotor@gmail.com
mailto:tehergepmester@t-email.hu
mailto:info@hepzrt.hu
mailto:berczelkft@gmail.com


 
 

Melléklet: eljárást megindító + közbeszerzési dokumentumok (csak 

polgármesteri jóváhagyással) + a becsült érték meghatározásának módját 

igazoló dokumentumok 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testület jelen határozattal a 
hivatkozott melléklet dokumentumokat jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

357/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is 
haszonbérleti formában kívánja hasznosítani a Monor külterület 092/6 hrsz.-
ú, 6665 m2 területű, és a 092/7 hrsz.-ú, 6273 m2 területű, szántó művelési 
ágú ingatlanait. 
5 éves időtartamra, 16.000,- Ft/ha/év igényelt legalacsonyabb haszonbérleti 
díj mellett pályázatot ír ki a fenti ingatlanok haszonbérbe adására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: 2017. július 31. 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

358/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
összevonja a Monor belterület 2594 és 2595 hrsz.-ú ingatlanait, és önálló 
helyrajzi számon kialakít egy közterület sávot a Petőfi Sándor utcával 
párhuzamosan. 

Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

359/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Petőfi 
Sándor u. 34. sz. alatti ingatlan környezete rekonstrukciójának tervezésére a 
Vakondok ’97 Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés teljesítésének határidejét 
2017. június 30-ról 2017. július 31-re. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

360/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos tájékoztatót. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Emberi Erőforrások Bizottságát, hogy 
a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges támogatási 
rendszer kialakítása érdekében az érintettekkel egyeztetéseket folytasson. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

361/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-
testület 2017. II. féléves munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete 
szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a szeptemberi ülésen kerüljön 
beterjesztésre a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. 
(XII. 31.) önkormányzati rendelet valamint a „Tiszta udvar, rendes ház” 
elismerés adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

362/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gomba 
Község Képviselő-testületének kérelméhez, melyben a házi segítségnyújtás 
ellátásban napi 5 óra helyett 8 + 4 óra órás álláshelyet kérnek létesíteni, és 
vállalják ennek finanszírozását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

363/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító elrendeli a 
KÖVÁL Np. Zrt. alapító okiratának módosítását a tevékenységi körök, a 
táraság által folytatott közhasznú tevékenységek köre és a Monor, Bajcsy 
Zsilinszky út 092/12. hrsz. alatti telephely címének javítása tárgyában.” 

A módosítás azért szükséges, mert a cégkivonaton pontatlanul szerepel a 
Monor, Bajcsy-Zsilinszky út 092/12. hrsz. (Hulladékudvar) telephely 
megjelölése. 

A társaságnak a Monori Tankerületi Központtal intézmény karbantartási 
megállapodása áll fenn, mely vonatkozásában szükséges az alapító 
okiratban a „Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása” 
önkormányzattól/államtól átvállalt közfeladat feltüntetése az alapító 
okiratban. 

A fentieken felül az alábbi tevékenységeket törölni szükséges az alapító 
okiratból figyelemmel arra, hogy azokat a társaságunk már nem folytatja. 
Továbbá a szükségtelen az Agrárkamarai tagság fenntartása a társaság 
részére, mely miatt a tevékenységeket törölni szükséges. 

- Növénytermesztési szolgáltatás 
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
- Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
- Vizi létesítmény építése 
- Dohányáru kiskereskedelem 
- Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

364/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Monori Rendőrkapitányság 2016. évi önkormányzati támogatásáról 
benyújtott elszámolását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

365/2017. (VI. 15.) KT határozat 
 

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



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

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

366/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hulladékgazdálkodási társulás létrehozására irányuló javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete társult tagként 
létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulást. 

2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a feltétellel 
írja alá a társulási megállapodást, hogy a megalakuló társulás 
keretében a konzorcium tagjai együttműködnek a közös tulajdon 
tekintetében.  

3. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Konzorciuma hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére 
irányuló, a konzorciumi tag településekre kiterjedő kötelezettségeit 
2017. október 1-től követően a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás gyakorolja. 

4. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási 
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 
és felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert annak aláírására. 

5. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási 
Tanács tagjának dr. Zsombok Lászlót, Monor Város polgármesterét 
delegálja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

367/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola területén (2200 
Monor, Ady E. utca 12-14.) található, az iskola diákjainak étkeztetését 
biztosító konyha légtechnikájának fűtés kialakításához és az ahhoz 
szükséges átalakításokhoz a legkedvezőbb ajánlatott adó Légtechnika 
Mérnöki Szolgáltató Kft. bruttó 5.146.083,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. A 
forrás a Belügyminisztérium 450 millió forint összegű támogatása. A MŰVÁK 
és a KÖVÁL Nonprofit Zrt. további egyeztetéseket folytat arra vonatkozólag, 
hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt. vagy az Önkormányzat rendelje meg a munkát, 
és milyen konstrukcióban. Erről a Polgármester utólag tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



 
 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület név szerinti szavazással, 10 igen – egyhangú - szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

368/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Tárgy: „Monor, Petőfi Sándor u. 34. sz. (hrsz: 2594) alatti telken KLIK irodaház épület 
átalakításának építési kivitelezési munkái a kapcsolódó munkákkal együtt” szerződéshez rendelt 
elnevezésű építési beruházásának beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak 
alkalmazásával kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntés 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 
 
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében az ajánlatkérő Közbeszerzési 
Szabályzata alapján döntéshozatalra jogosult Monor Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a 
beérkezett ajánlat bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési 
javaslatában foglaltakra:  
 
 
1. Érvénytelen ajánlat: nincs 
 
2. Van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: nincs 
 
3. A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő, egyben érvényes ajánlatok [Kbt. 69. 
§ (3) bekezdése]: 
Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.)  
 
4. A Kbt. 69. §(2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő ajánlat értékelési szempontok 
szerinti értékelése: a 2017. június 29-én kelt bírálóbizottsági jegyzőkönyvben foglaltak szerint. 
 
5. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető érvényes ajánlat: 
Ajánlattevő megnevezése: Horváth Építőmester Zrt. 
Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6. 

Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás 
összege):  

Nettó Áfa Bruttó (Nettó + 
Áfa) 

211 983 434,-Ft 57 235 527,-Ft 269 218 961,-Ft 

Az ajánlattevő által vállalt jótállási 
kötelezettség időtartama (egész 
hónapban) 

 
36 hónap 

Késedelmes teljesítés esetére vállalt 
kötbér napi mértéke (%) 

 
0,25 %/nap 

Személyi állomány minősége: 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 
legalább az egyik ajánlattevő) vezető 
tisztségviselője (több vezető 
tisztségviselő esetén közülük legalább 1 
fő) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm.rendelet szerinti MV-É kategóriájú 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal – 
igen/nem 

 
 
 
 
igen  



 
 

A kivitelezés vonatkozásában vállalt 
környezetvédelmi-fenntarthatósági 
vállalások (igen vagy nem) 

 

Porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik. 

igen  

Kizárólag EURO III vagy annál 
korszerűbb normának megfelelő 
tehergépjárművek alkalmazása 
legalább 50 %-ban. 

igen  

Felvonulási terület építőanyag 
tárolására szolgáló részének porfogó 
hálóval történő körbekerítése.  

igen  

Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési 
munkát csak munkanapokon 
napközben 7:00-18:00 közötti 
időszakban végez.  

igen  

Vállalja a munkaterületen a nyertes 
ajánlattevő ill. közreműködői által 
termelt kommunális hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítását. 

igen  

Vállalja, hogy az irodai munkák során 
felhasznált papírok 50 %-ában 
újrahasznosított papír kerül 
alkalmazásra. 

igen  

 

 
Indokolás: az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető érvényes ajánlat, az 
ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt módon igazolta az ajánlatában, hogy az előírt 
alkalmassági követelményeknek megfelel és kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, továbbá a 
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolási kötelezettségének eleget tett.  
 
6. Az eljárás eredménye: az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, 
mivel Monor Város Önkormányzatának a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás 
megvalósítására rendelkezésére álló anyagi fedezet összege – amely 181 350 929,-Ft Áfa-val – nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

369/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
MŰVÁK Irodát és a K&Z Horizontal Kft.-t, készítsen új közbeszerzési 
dokumentációt a Petőfi S. u. 34. szám alatti épület rekonstrukciójára és 
bővítésére a következő testületi ülésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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



 
 

370/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el eladási 
árnak a 7526/1 és 7526/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan az Estimate Pro 
Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 22.) által megállapított értékbecslésben 
meghatározott összeget, a következő testületi ülésen döntenek arról, milyen 
eladási árat határozzanak meg az ingatlanok értékesítési pályázatának 
kiírásához. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

371/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni 
elővásárlási jogával a Monor belterület 2506/A/1 hrsz. alatt felvett, lakás 
megjelölésű, 50,5 m2 területű, Monor Virág u. 60. sz. alatti társasházi lakás 
ingatlan vonatkozásában. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
lemondó nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2017. július 15. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

372/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Monori Roma Tabán területén (2200 Monor, Bercsényi u.) lévő közfürdő és 
mosoda üzemen kívül helyezését. A rendkívüli helyzetet figyelembe véve 
utólagosan jóváhagyja a polgármester intézkedését az 1 db WC/mosoda és 
1 db zuhanyozó konténer megrendelésére és telepítésére vonatkozóan, 
továbbá felkéri, hogy intézkedjen a konténerek beüzemelésének 
vállalkozásba adására, a szerződés, vagy megrendelés aláírására.  

A szükséges előirányzatot Monor Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésében a konténerek egyszeri telepítési díját illetően nettó 
521.600.-Ft, illetve a bérleti díj vonatkozásában havi nettó 231.000.-Ft 
összeggel biztosítja, a Közfürdő és mosoda felújítási kérdésének 
tisztázásáig. Forrása a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 



 
 

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

373/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 
pályázati felhívásra a az elérhető maximális 300 millió Ft-os támogatás 
igénylésével. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

374/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy kezdje meg a pályázat előkészítését a 
Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodájának bevonásával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

375/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén” című pályázat előkészítése érdekében árajánlatot kér a műszaki 
dokumentáció összeállítására és a szükséges tervek elkészítésére az alábbi 
tervező cégektől: 

1. PELIKÁN 21 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (1164 Budapest, 
Cinke utca 21/a) 

2. L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft. (1029 Budapest, Bercsényi utca 5.) 
3. Terra Idea Kkt. (1192 Budapest, Álmos utca 48.) 
4. Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. 

utca 24/A.  
5. K + K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, 

Szent László tér 20.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 



 
 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

376/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
munkacsoportot hoz létre annak előkészítésére, hogy a belterületi 
csapadékvíz elvezetése tárgyú pályázaton a város mely részei, milyen 
munkálatokkal vegyenek részt. A munkacsoport tagjai: 

Darázsi Kálmán alpolgármester, 
Balogh Péter képviselő, 
Csúzi Szabolcs képviselő, 
Sinkovicz László képviselő, 
Kerepeszki Ildikó irodavezető, 
Rajki László ügyvezető, 
Takács Endre vezérigazgató. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

377/2017. (VII. 5.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a V-Road Arzenál Kft. (2200 Monor, 
Kisfaludy u. 65.) 314.315,- Ft összegű árajánlatát az Ady Endre Úti Általános 
Iskola előtti terület stabilizálására. Forrás a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

378/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor 
Petőfi utca Virág utca és Széchenyi utca közötti szakasznak felújítási 
terveiről szóló tájékoztatást, és kéri, hogy az utcabútorokra, valamint az 
útburkolatokra adjon kisebb forrásból is megvalósítható legalább három 
javaslatot a tervező. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

379/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a K&Z 
Horizontál Kft.-t, készítsen új közbeszerzési dokumentációt a Monor, Petőfi 
utca 34. szám alatti épületrekonstrukcióra, irodaépület kialakítására, 
kivitelezésére a 2017. augusztus 10-ei rendkívüli testületi ülésre. A cég erre 
vonatkozó bruttó 254.000,- Ft összegű ajánlatát elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

380/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének fejlesztési 
elképzeléseivel nem ellentétes az Ady Endre utca és 100a számú 
vasútvonal külön szintű, közúti felüljáró keresztezése (a vasúti átjáró 
megszüntetése), valamint a gyorsvasút Monor közigazgatási területét érintő 
nyomvonala. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, a településrendezési eszközeit módosítja annak érdekében, 
hogy az Ady Endre utca és 100a számú vasútvonal külön szintű, közúti 
felüljáró keresztezése, valamint a gyorsvasút Monor közigazgatási területét 
érintő nyomvonala, továbbá az M4 gyorsforgalmi út strázsahegyi pihenője 
megvalósulhasson. 

A tervezett fejlesztések nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásnak minősülnek a 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet szerint, 
ezért a szabályozás terveztetését és véleményeztetését tárgyalásos 
eljárásban kívánja lebonyolítani. 

A tervezéssel a Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát 
készítő Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízza meg. 

Felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú szerződés előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

381/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Oláh István Alapítvány a Monori 
József Attila Gimnázium és Szakgimnáziumért Kuratóriumának 



 
 

beszámolóját a 2016. évi tevékenységéről, és megköszöni a Kuratórium 
elnökének és tagjainak az elmúlt évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

382/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor és Környéke Mentés 
Ügyéért Közalapítvány Kuratóriumának beszámolóját a 2016. évi 
tevékenységéről, és megköszöni a Kuratórium elnökének és tagjainak az 
elmúlt évben végzett munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

383/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

384/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

385/2017. (VII. 13.) KT határozat 



 
 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 
készítsen el egy működési koncepciót a sportcsarnokra vonatkozóan, mely 
tartalmazza az épület főbb fizikai jellemzőit, paramétereit, a működtetéshez 
szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi kereteket. A koncepció részeként 
készüljön kalkuláció mind az üzemeltetési költségekre, mind a lehetséges 
bevételekre. A koncepció foglalja össze azokat a döntési pontokat, amelyek 
szükségesek a szervezeti, személyi és pénzügyi feltételek 
meghatározásához. A tanulmány vizsgálja meg a tágabb környezetben lévő 
sportcsarnokokat, hogy milyen szervezettel, hány fővel, hogyan történik a 
működtetésük, üzemeltetésük, illetve a programok szervezése, és ezekből 
az adatokból négyzetméterre vagy férőhelyre vetítve mutasson be 
összevethető fajlagos értéket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

386/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok közművesítéséhez (víz, szennyvíz, elektromos áram) 
szükséges hiányzó forrást, 31.398.419 Ft-ot biztosít, az összeget a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek átadja. Fedezet a fejlesztési céltartalék. 

Egyúttal hozzájárul 
- a Horváth Építőmester Zrt. és a Lecpes Építőipari Kft. konzorciumával 
kötött Kivitelezési szerződés módosításához a víz és szennyvíz külső 
közművek kiépítése érdekében nettó 26.215.321,- Ft összeggel,  
- valamint ahhoz, hogy a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. kifizethesse az 
elektromos áram díját a DÉMÁSZ felé nettó 12.348.288,- Ft összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

387/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 
állítsa össze a Monor Városi Sportcsarnok működéséhez, működtetéséhez 
szükséges beszerezni kívánt eszközök jegyzékét, az ajánlatkérés 
előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 



 
 

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

388/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a „Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekt 
megvalósítása érdekében kérjen be árajánlatokat a menedzsmenti, a 
közbeszerzési, a műszaki ellenőri és a nyilvánosság biztosítása 
tevékenységek ellátására.  

Egyúttal falhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a legkedvezőbb ajánlattevőkkel kösse meg a szerződést, a projekt 
költségvetésében lévő keret erejéig és arról tájékoztassa a képviselő-
testületet a következő ülésen. A tevékenységekre kötendő szerződések 
fedezete a „Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekt 
költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

389/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy készíttesse el a kiválasztott közbeszerzési szakértővel a 
„Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekt kivitelezéséhez 
szükséges közbeszerzési dokumentációt a következő képviselő-testületi 
ülésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

390/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. és 
2019. évre szóló, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata gesztori 
szerepvállalásával lebonyolított villamos energia vásárlását célzó 
közbeszerzési eljárás eredményről készült tájékoztatót, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 



 
 

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

391/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipar utca felújítása 
érdekében az előterjesztés szerinti ajánlati felhívást és a meghívottak listáját 
elfogadja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás 
lebonyolítására. A legkedvezőbb pályázó kiválasztására a 2017. augusztus 
10-i testületi ülésen kerül sor. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

392/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Veres 
András, 2213 Monorierdő, Bogárzó u. 15. sz. alatti lakos pályázatát a monori 
092/6 és 092/7 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérletére. 

A bérlet időtartama, 2017. augusztus 1-től 5 év. A bérleti díj mértéke 
16.000,- Ft/ha/év, mely összeget a Képviselő-testület évente jogosult 
felülvizsgálni. A befizetett pályázati biztosíték a bérleti díjba beszámításra 
kerül. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

393/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladásra jelöli ki a 
7526/1 és 7526/2 hrsz.-ú ingatlanokat azzal a megkötéssel, hogy az 
értékesítésből származó bevételt az Önkormányzat ingatlan vásárlásra vagy 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére fordíthatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

394/2017. (VII. 13.) KT határozat 



 
 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 7526/1 és 
7526/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó pályázati kiírást 3.000,- Ft/m2 igényelt 
legalacsonyabb összegű vételárral, a HÉSZ módosításának hatályba 
lépéséig Lke-4 és Gksz-2 övezeti besorolással. A pályázati ajánlatok 
benyújtása visszavonásig folyamatos, legkorábban a 2017. augusztus 10-én 
megtartásra kerülő ülésen bírálják el az ajánlatokat, amennyiben 2017. 
augusztus 8-án 12 óráig érkezik megfelelő ajánlat. A pályázati kiírást a város 
honlapján, az ingatlan.com, és a jofogas.hu hirdetési felületeken, valamint a 
Monori Strázsa újságban jelenteti meg. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

395/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Kistó kedvezőtlen szaghatásának megállítása 
érdekében szakcégektől árajánlatokat kérjen, és az ezzel kapcsolatos 
pályáztatást lefolytassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

396/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Kistó hosszú távú fennmaradása és az egészséges 
ökológiai egyensúly érdekében egy komplex átfogó szakértői munka 
elvégzésére árajánlatot kérjen, és a pályáztatást lefolytassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

397/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy 
az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – 
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése című VEKOP-7.2.2-17 
pályázaton való indulási jogáról lemond. 



 
 

A Bende-Medical Kft. kérelmében megfogalmazottakról felhívást ad ki a 
helyben működő egészségügyi szolgáltatók felé, azzal, hogy azt 2017. július 
31-ével lezárja, és a 2017. augusztus 10-ei testületi ülésen dönt arról, mely 
programot támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

398/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem 
rendelkezik olyan ingatlannal, amely Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozásához megfelelő lenne. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

399/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor-
Nagytemplomi Református Egyházközség a „Vendégváró Református 
Nyíltnap” megrendezésére benyújtott támogatási kérelmét, és 200.000,- Ft 
(kettőszázezer forint) összegű támogatást nyújt a működési céltartalék 
terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

400/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Evangélikus Egyházközség közösségi épületének (Monor, Bajza u. 2. sz.) 
tetőfelújítására benyújtott támogatási kérelmét, és 300.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt a működési céltartalék terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 



 
 

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

401/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az állami költségvetésből 
jóváhagyott 2017. évi önkormányzati többlet normatíva támogatásáról szóló 
tájékoztatást, és azt 2017. szeptemberétől beépíti a költségvetésébe. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

402/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Monori Bölcsőde 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Monori Bölcsőde Alapító Okiratának 4.1 pontja helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Gyvt. 21/A. §-ában 
meghatározott feladatok és a Gyvt. 42. §-ában meghatározott feladatok.”  

2. A Monori Bölcsőde Alapító Okiratának 4.3. pontja helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: bölcsődei ellátás, 
beleértve a bölcsődei ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátását és a bölcsődei gyermekétkeztetést is.” 

A Képviselő–testület a fenti változásokat tartalmazó módosító okiratban 
foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Bölcsőde 
Alapító Okiratát. 

Határidő: A változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezetésének az időpontja 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

403/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 
pályázati felhívásra 120 millió Ft-os támogatás igénylésével nyújt be 
pályázatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

404/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 
felhívás pályázati dokumentációjának összeállításával a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a 1.450.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés 
pályázati önrész tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

405/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázat tervezői feladatainak ellátásával, 
az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Vakondok’97 Tervező Iroda 
Kft-t (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.) bízza meg. 

Egyúttal falhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a mellékelt árajánlat alapján a nyertessel kösse meg a szerződést. 
Fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

406/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszönve a 
Klímavédelmi Munkacsoport munkáját, a 10 pontból álló javaslatot 
tudomásul veszi. A környezetvédelmi alap terhére 1.000.000,- Ft 
keretösszeget biztosít faültetésekre, és azokban a városrészekben, ahol 
bizonyos a szükségessége, fakataszter elkészíttetésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

407/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyelőre nem építteti ki 
a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár épületének klímarendszerét, erre a 
jövő évi költségvetés tárgyalásakor tér vissza, felhatalmazza a MŰVÁK 
Irodát, folytassanak egyeztetéseket addig a tervezőkkel az esetleges 
megoldásokról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

408/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÉRTÉK-
ŐR KFT.-vel (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 49.) megkötendő 
szerződésmódosítást, melyre a szolgáltató saját gazdasági érdekében 
bekövetkezett névváltozás miatt kerül sor. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt a 
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

409/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az FG Műhely Kft.-vel az 
előterjesztés szerint a szerződést megkösse a Művelődési ház 
fűtésfelújítására, valamint a Vigadó étterem ajtó cseréjét, gipszkartonozását 
Péter József vállalkozótól megrendelje mindösszesen 5.428.230,- Ft + ÁFA 
összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

410/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 409/2017. (VII. 13.) 
KT határozattal jóváhagyott munkálatok forrásaként a Vigadó Nonprofit Kft. 
által tavaly fel nem használt céltámogatást jelöli meg, mely a Vigadó 
Nonprofit Kft. folyószámláján rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

411/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hatáskörébe tartozó közmű csatlakozási díjakat 2017. július 1-jétől elengedi, 
valamint a korábbi szerződésekből adódó, 2017. július 1. után esedékes 
részletek beszedésétől eltekint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

412/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 457-
459,464, 504/2016. (VII. 14.), 518/2016. (VII. 21.), 551-554, 556-558, 570, 
585-588/2016. (IX. 15.), 591, 601, 612, 613/2016. (X. 13.), 658, 665, 708-
731/2016. (XI. 17.), 759, 811-813/2016. (XII. 15.), 25, 27, 31-33, 38, 42-
45/2017. (I. 19.), 51-80/2017. (I. 26.), 81-90, 95-131/2017. (II. 16.), 132-
138/2017. (II. 28.), 139-168, 170-176, 179-185/2017. (III. 14.), 186-
192/2017. (IV. 6.), 193-200, 202-235/2017. (IV. 13.), 236, 237, 240, 
241/2017. (IV. 20.), 243/2017. (IV. 26.) számú lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

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

413/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



 
 

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

414/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi, középiskolai 
ösztöndíjban részesülők számára a 2017. második félévben elosztható 
455.750,- Ft összeget megemeli az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerből 2017. 
március 13-i értéknappal visszautalt 112.500,- Ft-tal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

415/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Radics Szabina Róza Monor, 
Bercsényi u. 15. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

416/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Kaszás Nikolett Monor, 
Bocskai u. 33. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

417/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Krajcz István Monor, Ady E. u. 
28. f sz. 1. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 
6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

418/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Matolcsi Ádám Márk Monor, 
Mikszáth K. u. 35/A. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

419/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Bárány Éva Monor, Kossuth 
L. u. 212. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 
6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

420/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Vladár Éva Monor, Ady E. u. 
74. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 6.850 
Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

421/2017. (VII. 13.) KT határozat 



 
 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Bokros Petra Monor, Jókai u. 
23. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 6.850 
Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

422/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Bárány Tamás Monor, 
Kossuth L. u. 212. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

423/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Lendvai Janka Monor, Kinizsi 
u. 3/A. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 6.850 
Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

424/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Papp Noémi Monor, Lőcsei u. 
6. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 6.850 Ft/hó 
tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 



 
 

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

425/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Magócsi Emese Monor, 
Wesselényi u. 26. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

426/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Nagy András Monor, Deák F. 
u. 59. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 6.850 
Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

427/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Budai Enikő Monor, Czuczor 
u. 15. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 6.850 
Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

428/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Hegyi Róbert Monor, Kodály 
Z. u. 2. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 6.850 
Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

429/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Vezekényi Virág Monor, Dózsa 
Gy. u. 10. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon keresztül 
6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

430/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi ösztöndíjról 
szóló 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján Magócsi László Monor, 
Wesselényi u. 26. sz. alatti tanulót a 2017/2018. tanévben 10 hónapon 
keresztül 6.850 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

431/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Kuszenda Lili Monor, Rákóczi 
u. 53. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  

A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

I N D O K O L Á S 

A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2017/2018. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve közéleti 
pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak fedezete az 
Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. A 
benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  



 
 

A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

432/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Sólyom Mira Eliána Monor, 
József A. u. 37/B. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  

A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

I N D O K O L Á S 

A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2017/2018. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve közéleti 
pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak fedezete az 
Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. A 
benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  

A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

433/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Vladár Zsófia Monor, Ady E. 
u. 74. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  

A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

I N D O K O L Á S 

A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2017/2018. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 



 
 

benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve közéleti 
pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak fedezete az 
Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. A 
benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  

A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

434/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Kocsis Dóra Monor, Kossuth 
L. u. 107. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  

A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

I N D O K O L Á S 

A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2017/2018. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve közéleti 
pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak fedezete az 
Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. A 
benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  

A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

435/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Misuth Luca Monor, Szabó I. 
u. 3. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján benyújtott 
ösztöndíj pályázatát elutasítja.  



 
 

A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

I N D O K O L Á S 

A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2017/2018. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Emberi Erőforrások Bizottsága tanulmányi, szociális, illetve közéleti 
pontrendszer alapján rangsorolja a pályázókat. Az ösztöndíjak fedezete az 
Önkormányzat költségvetéséből erre a célra elkülönített összeg. A 
benyújtott, érvényes pályázatok számát, valamint a fent említett 
pontrendszert figyelembe véve pályázata elutasításra került.  

A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

436/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Bencze Bettina Monor, 
Laposhegy 9130. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet 
alapján benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  

A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

I N D O K O L Á S 

A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2017/2018. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát, azonban pályázata a pályázati felhívásban 
foglaltaknak nem felet meg. 

A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

437/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – Rafael Vivien Mariann Monor, 



 
 

Arany J. u. 28. sz. alatti tanuló által a 13/1999. (IV. 23.) sz. rendelet alapján 
benyújtott ösztöndíj pályázatát elutasítja.  

A Képviselő-testület elsőfokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, a 
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

I N D O K O L Á S 

A városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú rendeletben foglaltak 
alapján a 2017/2018. tanítási évre kiírt ösztöndíj pályázatra nevezett 
benyújtotta a pályázatát, azonban pályázata a pályázati felhívásban 
foglaltaknak nem felet meg. 

A határozat a 13/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeleten, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított – 2004. évi CXL. 
törvény 100. § (1) bekezdés f.) pontján és (2) bekezdésén alapszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

438/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – a 2016/2017. nevelési évben a 
„Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet az általános iskolai pályázók 
közül Vitéz Tamara Fanni Monor, Vörösmarty u. 18. sz. alatti tanuló 
részére adományozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

439/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – a 2016/2017. nevelési évben a 
„Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet az általános iskolai pályázók 
közül Barta Bianka Monor, Deák F. u. 56/A. sz. alatti tanuló részére 
adományozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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



 
 

440/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára – a 2016/2017. nevelési évben a 
„Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet az általános iskolai pályázók 
közül Fekete Sándor Monor, Mátyás király u. 47/2. sz. alatti tanuló részére 
adományozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

441/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §-
a alapján Kisfaludy Károlyné Monor, Zöldmező u. 14. sz. alatti lakos 
részére települési létfenntartási támogatást állapít meg havonta folyósítva 
3 x 10.000.-Ft (háromszor tízezer forint) összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

442/2017. (VII. 13.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Babári Lászlóné 
Monor, Bercsényi u. 23. szám alatti lakosnak az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) 
bekezdésében meghatározott magánszemélyeket terhelő szennyvízelvezető 
hálózatra történő rákötés miatt még fennálló 291.042,- Ft 
(kettőszázkilencvenegyezer-negyvenkettő forint) közművesítési 
hozzájárulási kötelezettsége 50 %-ának megfizetése alól mentesítéséről 
szóló 316/2017. (VI.08.) EEB határozat ellen benyújtott fellebbezését 
fogadja el, és a 2017. július 1. után esedékes közművesítési hozzájárulási 
kötelezettségének megfizetése alól mentesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

443/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Társasági Szerződésének 14. és 
15. pontjának javaslat szerinti módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

444/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  

1.) nem ért egyet a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályának PE/SZOC/1200-7/2017. számú végzésében foglalt alábbi 
megállapításokkal: 

a.) a 3m2/fő jogszabályi előírás szerinti törvényesen felvehető 
gyermeklétszámra vonatkozó megállapítások, 

b.) az intézményvezető nem megfelelő szakmai végzettségére vonatkozó 
előírások, 

c.) a technikai személyzet átsorolására vonatkozó előírások, 

d.) a gyermekfürdőszobában lévő megfelelő magasságú mosdókra 
vonatkozó előírások, 

e.) az új szárny átadójában lévő megfelelő méretű és zárható 
szekrényekre vonatkozó megállapítások;  

2.) az 1. pontban jelzett előírásokra észrevételt tesz különös tekintettel a 14 
fő gyermek ellátásának azonnali megszűntetésére vonatkozó 
megállapításra, figyelemmel arra, hogy az intézmény csoportjainak az 
alapterületeit ( Maci csoport 40,43 m2, Méhecske csoport 43,08 m2, Csiga 
csoport 43,13 m2, Bambi csoport 28,73 m2, Süni csoport 36,47 m2, Katica 
csoport 26,12 m2, Cica csoport 19,76 m2 , Pillangó csoport 16,75 m2) és 
összterületét (254,47 m2) alapul véve, a  gyermekenkénti minimum 3 m2 
jogszabályi előírás alapján 84 gyermek férőhely is engedélyezhető; 

3.) a fent hivatkozott észrevétellel érintett megállapítások vonatkozásában 
kezdeményezi a 2017. szeptember 15-i légkésőbbi megvalósítási határidő 
későbbi időpontra történő módosítását; 

4.) a végzésben meghatározott további az intézményvezető, illetve a 
fenntartó részére megfogalmazott előírások vonatkozásában felkéri az 
Intézményvezetőt, hogy a Polgármesteri Hivatal bevonásával készítsen elő - 
a vonatkozó pontban megfogalmazott előírás jellege szerint - intézkedési 
tervet, illetve előterjesztést oly módon, hogy azt a Képviselő-testület a 
következő rendes ülésén tárgyalni tudja. 

Határidő: 2017. augusztus 25. és 2017. szeptember 14. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Fazekas Józsefné intézményvezető 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 



 
 

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

 
 

445/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bende-
Medical Kft. VEKOP-7.2.2-17 pályázati felhívásra benyújtott program 
tervezetét, azzal, hogy önkormányzati ingatlant nem tud rendelkezésre 
bocsájtani egészségfejlesztési iroda létrehozásához. 
A Képviselő-testület együttműködési megállapodást kíván kötni a Bende-
Medical Kft-vel egészségfejlesztési iroda létrehozására vonatkozóan, és 
felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

446/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az írásos és 
szóbeli tájékoztatót a VEKOP-6.2.2-15-2016-00003 számú, a leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja című pályázatról. 
Tekintettel arra, hogy az igényelt összeg 85%-át nyerte meg az 
Önkormányzat, a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati költségvetés 
az alábbi irányelvek szerint legyen módosítva: 
- A reális összegű sorokat átlagosan a 85%-ára csökkentik. 
- A nem reális összegű sorokat nagyobb mértékben változtatják. 
- A szegregátumon és a veszélyeztetett területen kívül is minél több 

infrastrukturális beruházási elem valósuljon meg. 
- Jusson forrás a közreműködő partnerek bevonására. (pl. Védőnői 

Szolgálat, Monor és Térsége Integrált Család-, és Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat, Monori Rendőrkapitányság, stb.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

447/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor 
Városi Sportcsarnok Üzemeltetési Koncepciójának I. fordulós változatát 
azzal, hogy meg kell vizsgálni az ÁFA fizetés, -visszaigénylés kérdését, és 
felkéri a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy ennek 
figyelembevételével készítse elő a következő soros képviselő-testületi ülésre 
a döntési javaslatokat. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

448/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, kérjen be árajánlatokat az előterjesztés 
mellékletét képező listában szereplő eszközökre, az alábbiak 
figyelembevételével: 

- A listában szereplő fűnyíró és fűkasza helyett jobb minőségű, nagyobb 
teljesítményű gépekre kérjenek árajánlatot. 

- Fénymásoló bérlésére is kérjenek be árajánlatot. 
- Kérjenek árajánlatot defibrillátor beszerzésére. 
- Az opcionális tételekre egyelőre ne kérjenek árajánaltokat. 

A Képviselő-testületet az üzemeltetés részleteinek tisztázását követően dönt 
arról, hogy mennyi forrást biztosít az eszközök beszerzéséhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

449/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg a Monori Kossuth Óvoda felújítása 
tárgyú projekt lebonyolítási tevékenységének az ellátásával. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy kössék meg a 910.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.155.700,- Ft összegű 
megbízási szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának a Monori 
Kossuth Óvoda felújítása tárgyú projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

450/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Monori Kossuth Óvoda felújítása tárgyú projekt 
megvalósítása érdekében kérjen be árajánlatokat a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására a következő soros Képviselő-testületi ülésig. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

451/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy a MŰVÁK Irodával közösen kezdje meg 
az egyeztetéseket a Kossuth Lajos Óvoda vezetőjével a megvalósítás 
műszaki ütemezéséről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

452/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és 
hozzájárul a „Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekt 
megvalósítása érdekében az alábbi nyertes ajánlattevőkkel történő 
szerződéskötéshez: 

Közbeszerzési szakértő: K&Z Horizontal Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség 
tér 5.), megbízási díj összege 550.000 Ft + ÁFA, fedezet a „Monor, Balassi 
utca felújítása, építése” című projekt költségvetése. 

Menedzsmenti tevékenység ellátása: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.), megbízási díj összege 1.450.000 Ft + 
ÁFA, fedezet a „Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekt 
költségvetése. 

Nyilvánossági feladatok ellátása: Régió Lapkiadó Kft. (2200 Monor, Németh 
Ágoston utca 5.), megbízási díj összege 280.000 Ft + ÁFA, fedezet a 
„Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

453/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Balassi utca 
felújítása, építése” című projekt megvalósítása érdekében az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a kivitelező kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

454/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Balassi utca 
felújítása, építése” című projekt megvalósítása érdekében a kivitelező 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásba az alábbi cégeket kéri fel 
ajánlattételre: 

1. SURA 2004 Kft. (2200 Monor, Bocskai u. 19.) 

2. Sintár Bt. (2200 Monor, Katona József u. 16.) 

3. VITÉP ’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A) 

4. Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest, Anna u. 9-11.) 

5. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

455/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett a 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén” című pályázati felhívásra a „Monor, Jókai utca és környékének 
csapadékvíz rendezése” című projekttel. 

A projekt által érintett területek: Jókai utca (hrsz.: 5034), Babits Mihály utca 
(hrsz.: 4978), Klapka utca (hrsz.: 4985), Ady utca (hrsz.: 4403), Czuczor utca 
11. (hrsz.: 4973), Jókai utca 18.  (hrsz.: 5010), Külterület: Hrsz.: 0378, 
Hrsz.: 0377/4, Hrsz.: 0382/5 

A projekt tervezett költségvetése bruttó 126.315.200 Ft. Az igényelt 
támogatás 119.999.439 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás 
összege 6.315.761 Ft, fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész 
tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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



 
 

 
 

456/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Tárgy: Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
alapján lefolytatásra kerülő „Monor, Petőfi Sándor u. 34. sz. (hrsz: 2594) 
alatti telken KLIK irodaház épület átalakításának építési kivitelezési 
munkái a kapcsolódó munkákkal együtt” tárgyú építési beruházásának 
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító 
döntés 
 
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében a tárgyi 
közbeszerzési eljárás megindítására az alábbi döntést hozza Monor 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
A közbeszerzés becsült értéke: nettó 142 796 007,-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 beszerzés. 
Részajánlattétel esetén a részek egyenkénti becsült értéke, tárgya és 
mennyisége: - 
 
A közbeszerzés becsült értéke meghatározásának módja: tervezői tételes 
árazott költségvetés. A becsült érték meghatározásának módját igazoló 
dokumentumok mellékelve. 
 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai: 

- összege: 181 350 929,-Ft Áfa-val 
- forrásai: saját forrás 

 
A lefolytatandó közbeszerzési eljárásra alkalmazandó eljárásrend (rész, 
fejezet, típus): Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet 115. § (1) bekezdés 
szerinti nyílt eljárás. 
Az előzetes tájékoztató /a Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdése alkalmazása esetén 
az összefoglaló tájékoztatás: - 
 
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők megnevezése, címe: 
 
1. Név: BAU-GÉP 2000 Kft. 
    Cím: 2200 Monor, Katona J. u 34.  
    Telefonszám: +36-23/552-911 
    E-mail: baugep@pantecom.hu; zartzt@monornet.hu 
 
2. Név: ROTECH-MOTOR Kft. 
    Cím: 2200 Monor, Bánffy Dezső utca 20. 
    Telefonszám:+36-20/922-8267 
    E-mail:  rotech@monornet.hu; rotechmotor@gmail.com 
 
3. Név:  KINAMÉ Kft. 
    Cím: 2360 Gyál, Toldi M. u. 45 
    Telefonszám: +36-29/541-721 
    E-mail: kiname@kiname.hu 
 
4. Név: THG GENERÁL Kft. 
    Cím: 1041 Budapest, Bárdos Artúr utca 2. 4. em. 22. 
    Telefonszám:+36-70/949-5654 
    E-mail:  tehergepmester@t-email.hu 
 

mailto:baugep@pantecom.hu
mailto:zartzt@monornet.hu
mailto:rotech@monornet.hu
mailto:rotechmotor@gmail.com
mailto:tehergepmester@t-email.hu


 
 

5. Név:  Horváth Építőmester Zrt. 
    Cím: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6. 
    Telefonszám: +36-30/555-4920; +36-76-324-596 
    E-mail: info@hepzrt.hu 
 
6. Név:  Berczel Hungary Kft.  
    Cím: 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29. 
    Telefonszám: +36-70/294-4441 
    E-mail: berczelkft@gmail.com 
 
7. Név:  Káta Épszöv Kft.  
    Cím: 2760 Nagykáta, Perczel Mór utca 5. 
    Telefonszám: +36-29/440-135 
    E-mail: kataepszov@upcmail.hu 
 
8. Név:  Víg és Társa 2000 Kft.  
    Cím: 2700 Cegléd, Felszegi út 13. 
    Telefonszám: +36-30/9-656-686 
    E-mail: vig.zoltan@vigepito.hu 
 
Az eljárást megindító felhívás: 
- jóváhagyásának napja: 2017/08/10. 
- gazdasági szereplők részére történő közvetlen megküldésének napja: 
2017/08/11. 
 
Melléklet: eljárást megindító + közbeszerzési dokumentumok (csak 
polgármesteri jóváhagyással) + a becsült érték meghatározásának módját 
igazoló dokumentumok. 
 
A mellékelt dokumentumokat a Képviselő-testület jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

457/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a szükséges 
1.600 eFt-t a Napsugár Óvoda üzembiztos fűtésének a megoldása 
érdekében a működési céltartalék terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

458/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

mailto:info@hepzrt.hu
mailto:berczelkft@gmail.com
mailto:kataepszov@upcmail.hu


 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatottnak ítélt 
GZR-T-Ö-2016-0065 azonosítószámú „Jedlik Ányos Terv” Elektromos 
töltőállomás alprogram témájú pályázatához kapcsolódó Támogatási 
Szerződés, annak valamennyi mellékletének, továbbá a kapcsolódó egyéb 
nyilatkozatok és a projekt megvalósításához szükséges minden 
dokumentum előkészítésére és aláírására. 
 
2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2 
db „A” típusú gyorstöltő leszállítására és telepítésére, üzembe helyezésére, 
valamint az üzembe helyezéstől számított 60 hónapon át történő 
üzemeltetésére az összességében legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást ajánló NKM Optimum Zrt. (a Nemzeti Közművek tagja) 
ajánlatát fogadja el és felhatalmazza a polgármestert - a Támogatási 
Szerződés megkötését követően - a projekt vállalkozásba adására, a 
szerződés előkészítésére és aláírására.  
 
A szükséges előirányzatot a 2 db töltőállomás üzemeltetésére Monor Város 
Önkormányzata az öt éves fenntartási időszakra bruttó 243.840,- Ft/év 
összeggel biztosítja.  
Forrása a működési céltartalék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

459/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Ipar utca 
útfelújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezése” 
című egyfordulós pályázat nyertesének a beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbbet, a Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft. (6800 
Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 532.000,- Ft + ÁFA = bruttó 
675.640,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

460/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor, 
Deák Ferenc utca 3. szám alatti Társasház mögötti területen (hrsz.: 6667/2) 
parkolóhelyek kialakítására a Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft.-től (6800 
Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) bekért 380.000,- Ft + ÁFA = 
bruttó 482.600,- Ft összegű tervezői ajánlatot. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

461/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistó 
kedvezőtlen szaghatásának megállítására vonatkozó munka elvégzésére 
Malatech Water Kft. (1214 Budapest, Orion u. 14.) nettó: 775.000,- Ft + 
209.250,- Ft ÁFA = bruttó: 984.250,- Ft összegű pályázatát fogadja el, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. A költség 
fedezetéül a működési céltartalék szolgál. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

462/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistó 
hosszú távú fennmaradása és az egészséges ökológiai egyensúly 
érdekében egy komplex átfogó szakértői munka elvégzésére Füstös Gábor 
(5358 Tiszafüred-Örvény, Kossuth u. 7.) 350.000,- Ft összegű (ÁFA mentes) 
pályázatát fogadja el, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. A költség fedezetéül a működési céltartalék szolgál. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

463/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező adatlapban feltüntetett támogatási célokkal 
egyetért és elfogadja azok keretösszegeit. Egyben felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az adatlapot nyújtsa be a Kormány rendeletben leírtak 
szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 



 
 

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

464/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori 
vitéz Kaszala Károly Modellező Kör kérelmét, hozzájárul, hogy a Kis-tavon 
tolóhajó-modellekkel gyakoroljanak, illetve 2017. szeptember 9. napján 
versenyt rendezzenek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László alpolgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

465/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült ellentmondások 
rendezésére és az Önkormányzat fejlesztési szándékának 
megvalósíthatósága érdekében kezdeményezi a határozathoz mellékelt 
táblázatban összesített ingatlanok borszőlő termőhelyi kataszterből történő 
törlését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

466/2017. (VIII. 10.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az EOMA 
Kft. (Monor, Fráter György u. 9., képviseli: Eöllős-Manev Anita) Monor, 
Kossuth L. u. 80/B. alatti, 3. sz. üzlethelyiség bérletére vonatkozó 
felmondását. A 2015. december 10. napján kelt helyiségbérleti szerződés 
szerint a felmondási idő 90 nap. Amennyiben a Képviselő-testület a 90 nap 
letelte előtt elfogad pályázatot a helyiség bérletére, figyelembe veszi az 
EOMA Kft. kérését, és ettől az időponttól szünteti meg a bérleti jogviszonyát. 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Monor, Kossuth Lajos u. 80/B. sz. alatti, 6665/A/4 társasházi albetétben 
nyilvántartott 1 darab, 43,75 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérlet keretében történő hasznosítására. 

A bérlet időtartama: 5 év/ határozatlan idő. 

A bérleti díj elvárt legalacsonyabb mértéke: 23.000.-Ft/m2/év. 

A Képviselő-testület azokat az ajánlatokat részesíti előnyben, amelyek a 
helyiség átalakítását a legkisebb mértékben tervezik. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 



 
 

Bokros Károlyné ügyintéző 
 
 
 

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

467/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú 
módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

468/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal által 
javasolt módosítások átvezetését a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendeleten. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

469/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
ravatalozó bérleti díja, valamint a temető használati díja koporsós és urnás 
temetés esetén is egységesen 10.000,- Ft + Áfa legyen, a sírásás díja pedig 
koporsós temetés esetén 14.000,- Ft + Áfa, urnás temetés esetén 5.500,- Ft 
+ Áfa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

470/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület temetkezési díjakra 
vonatkozó megállapításait, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet szövegének további 
módosítására vonatkozó javaslatait pedig nem építi bele a rendeletbe. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

471/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármesteri Hivatalt, egyeztessen az elektronikus gépjárművek 
töltőállomásának megvalósítására pályázat kiírójával arra vonatkozóan, 
hogy van-e lehetőség az elektromos autók ingyenes parkolásának 
időkorlátot szabni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Leé István ügyintéző 

 
 
 

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

472/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Bölcsődének – a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályának PE/SZOC/1200-7/2017. számú végzésében foglalt előírásai 
szerint módosított – szervezeti és működési szabályzatát, szakmai 
programját, ház rendjét, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartásokat, 
továbbképzési tervet, tájékoztatókat. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Fazekas Józsefné intézményvezető 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

473/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító okiratban 
foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Bölcsőde 
Alapító okiratának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



 
 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Fazekas Józsefné intézményvezető 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

474/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztésben 
meghatározott módosító rendelettel, és módosított dokumentumok 
tartalmával együtt - elfogadja a Monori Bölcsődének – a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának PE/SZOC/1200-
7/2017. számú végzésében foglalt vizsgálati előírásokra vonatkozó 
tájékoztatóját - intézkedési tervét, és felkéri a Polgármestert, hogy a 
tájékoztatót - intézkedési tervet (a kihirdetett módosító rendelettel és a 
módosított tartalmú alapdokumentumokkal, megvalósulást igazoló fotókkal 
együtt) a végzésben meghatározott határidőben küldje meg az ellenőrzést 
végző szerv részére. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Fazekas Józsefné intézményvezető 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

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

határozatot hozta: 
 
 

475/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgármesteri 
Hivatal, a Monori Gondozási Központ, a Monori Kossuth Lajos Óvoda, a 
Monori Bölcsőde, a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Kiállítás, a Monori Tesz-Vesz Óvoda, a Monori Szivárvány Óvoda, a Monori 
Petőfi Óvoda, a Monori Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatának  

1. a vonatkozó belső ellenőrzési rendelkezéseket tartalmazó pontja az 
alábbiakkal egészül ki: 

 
„Az intézmény önálló belső ellenőrt nem alkalmaz. A belső ellenőrzési 
feladatokat Monor Város Önkormányzatával az adott évben szerződött 
külső belső ellenőr látja el. 

A belső ellenőrzés feladatkör magában foglalja az intézményben folyó 
- szakmai tevékenységgel összefüggő és a 
- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 
ellenőrzési feladatokat. 

A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek. Az 
ellenőrzési terv az intézményi munkaterv melléklete. 

Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 
- az ellenőrzés formáját, 
- az ellenőrzési területeket, 
- az ellenőrzés főbb szempontjait, 



 
 

- az ellenőrzött időszak meghatározását, 
- az ellenőrzést végző(k) megnevezését, 
- az ellenőrzés befejezésének időpontját, 
- az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. 

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben és a Belső 
kontrollrendszer szabályzatban foglaltak szerint kell megszervezni és 
elvégezni. 

Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira 
tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE). 

Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli 
és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve 
kezdeményezi. 

Az intézményvezető köteles elkészíteni az intézmény ellenőrzési 
nyomvonalát, amely a szervezet tervezési, pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 

Az ellenőrzési nyomvonalat a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált 
terület vezetőit, valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az 
intézmény vezetője tájékoztatja.” 

 
2. A fenti intézmények Szervezeti – és Működési Szabályzata szerinti 

szervezeti ábrája kiegészül az Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó 
Gazdasági szervezettel (Monori Polgármesteri Hivatal releváns 
ügyintézői). 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

476/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
Önkormányzat kormányzati funkciók rendjéről szóló szabályzatának alábbi 
cofog kódokkal történő kiegészítését:  

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104043 Család és gyermekjóléti központ 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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



 
 

477/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratában a cofog kódok következők szerinti 
módosítását: 

Új kód: 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

ezzel egyidejűleg a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes 
szerkezetben fogadja el a Monori Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosítását. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

478/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 
előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 366/2017. (VII. 5.) 
számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodás jelen 
határozat szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Zsombok László polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

479/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Kossuth Lajos 
Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 37.) 2016/2017. nevelési évről szóló 
beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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



 
 

 
480/2017. (IX. 14.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Petőfi Óvoda (2200 
Monor, Petőfi Sándor u. 29.) 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját 
az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Zsember Ágnes intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

481/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Tesz-Vesz Óvoda 
(2200 Monor, Katona J. u. 26.) 2016/2017. nevelési évről szóló 
beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Seres Istvánné intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

482/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Napsugár Óvoda 
(2200 Monor, Jászai M. tér 1.) 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját 
az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Ledniczkiné Perjési Marietta intézményvezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

483/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az 
Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Monori Szivárvány Óvoda 
(2200 Monor, Toldi u. 5.) 2017/2017. nevelési évről szóló beszámolóját az 
előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Bánné Keller Márta intézményvezető 



 
 

Burján Sándor ügyintéző 
 
 
 

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

484/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a víziközmű-
rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) a Monor közműves 
ivóvízellátó rendszer és a Monor közműves szennyvízelvezető rendszer 
Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének elkészítésére vonatkozó, 
672.000,- Ft + ÁFA/víziközmű rendszer összegű árajánlatát. A költségek 
tulajdonrész arányában kerülnek megosztásra, ill. a bérleti díj terhére 
kerülnek elszámolásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

485/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a víziközmű-
rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) a 

- Monor közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű, 
- MNR-IV rövid kódú, 
- 11-10551-1-003-00-15 MEKH azonosító kódú, 
- Monor Város Önkormányzata és Monorierdő Község Önkormányzata 

ellátási felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének 
elkészítésére, és a MEKH-hez való – legkésőbb – 2017. október 2-ig történő 
benyújtására jóváhagyásra – figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. tv. 11. §-ában foglaltakra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

486/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a víziközmű-
rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft.-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) a 



 
 

- Monor közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű, 
- MNR-SZV rövid kódú, 
- 21-1055-1-006-00-03 MEKH azonosító kódú, 
- Monor Város Önkormányzata, Monorierdő Község Önkormányzata, Péteri 

Község Önkormányzata, Vasad Község Önkormányzata, Csévharaszt 
Község Önkormányzata, Gomba Község Önkormányzata ellátási 
felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének 
elkészítésére, és a MEKH-hez való – legkésőbb – 2017. október 2-ig történő 
benyújtására jóváhagyásra – figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. tv. 11. §-ában foglaltakra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

487/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a víziközmű-
rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által, a 

- Monor közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű, 
- MNR-IV rövid kódú, 
- 11-10551-1-003-00-15 MEKH azonosító kódú, 
- Monor Város Önkormányzata és Monorierdő Község Önkormányzata 

ellátási felelősségében lévő 

víziközmű-rendszerre készített gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

488/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a víziközmű-
rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által, a 

- Monor közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű, 
- MNR-SZV rövid kódú, 
- 21-1055-1-006-00-03 MEKH azonosító kódú, 
- Monor Város Önkormányzata, Monorierdő Község Önkormányzata, Péteri 

Község Önkormányzata, Vasad Község Önkormányzata, Csévharaszt 
Község Önkormányzata, Gomba Község Önkormányzata ellátási 
felelősségében lévő 



 
 

víziközmű-rendszerre készített gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

489/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Sportegyesület 2016. évi 
TAO önrész támogatás felhasználásáról készült beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

490/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzői Irodát, 
készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy legyen lehetőség a városi 
alkalmazottak díjazására, továbbá kerüljön benne meghatározásra, hogy a 
különböző városi kitüntetések, elismerő címek milyen anyagi juttatásokkal 
járjanak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

491/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 

 



 
 

 
492/2017. (IX. 14.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat tárgyi pályázattól való visszalépésére, a VEKOP-
6.2.2-15-2016-00003 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – 
Monor” című projekt Támogatási Szerződésének megkötésétől visszalép, a 
megítélt támogatási összegről lemond. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

493/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
404/2017. (VII. 13.) KT határozatát, valamint a 455/2017. (VIII. 10.) KT 
határozatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

494/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett a 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén” című pályázati felhívásra a „Monor, Jókai utca és környékének 
csapadékvíz rendezése” című projekttel. 

A projekt által érintett területek: Jókai utca (hrsz.: 5034), Babits Mihály utca 
(hrsz.: 4978, 5103), Klapka utca (hrsz.: 4985, 5116), Ady utca (hrsz.: 4403), 
Czuczor utca 11. (hrsz.: 4973), Jókai utca 18. (hrsz.: 5010), Külterület: Hrsz.: 
0378, Hrsz.: 0377/4, Hrsz.: 0382/5 

A projekt tervezett költségvetése bruttó 126.315.200 Ft. Az igényelt 
támogatás 119.999.439 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás 
összege 6.315.761 Ft, fedezet a 2017. évi költségvetés környezetvédelmi 
alapja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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



 
 

 
 

495/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Jókai utca 
és környékének csapadékvíz rendezése” című projekt pályázati 
dokumentációjának összeállításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t 
bízza meg. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy a 1.550.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés 
pályázati önrész tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

496/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

497/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok közművesítésével kapcsolatban az alábbiakat határozza: 

1. Hozzájárul a telekommunikációs szolgáltatások biztosítása érdekében a 
szolgáltatások megrendeléséhez, melyhez a forrást, 200.000 Ft 
keretösszeget biztosítja. 

2. Hozzájárul az elektromos áram és földgáz beszerzésére, a kereskedő 
kiválasztására vonatkozó Megbízási szerződés megkötéséhez Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. és a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. között, 
melyhez a forrást két hónapra, nettó 116.000 Ft-ot biztosítja.  

A fenti összegeket, összesen nettó 316.000 Ft-ot a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft-nek átadja. Fedezet a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 



 
 

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

 
 

498/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok kivitelezésével kapcsolatban hozzájárul az előterjesztés 
mellékletében lévő alábbi sorszámú pótmunkák megrendeléséhez: 

Szükséges plusz tételek: 1-2. 

Opcionális tételek: 1-8. 

Egyúttal hozzájárul a Kivitelezési szerződés módosításához, melyben a fenti 
munkák, azok költségei, valamint az ezekkel kapcsolatos 31 napos határidő 
módosítás kerül rögzítésre. 

A pótmunkákhoz szükséges összeget, összesen 10.021.085,- Ft-ot a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek átadja. Fedezet a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

499/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok üzemeltetését egy új, 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
céggel kívánja elláttatni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

500/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két monori 
középiskola számára, a 2017/2018-as tanévben a szalagavató megtartására 
ingyenes használati lehetőséget biztosít a most épülő Sportcsarnokban. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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



 
 

 
501/2017. (IX. 14.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban felkéri a tulajdonos beruházót, 
hogy legkésőbb a 2017. évi novemberi képviselő-testületi ülésre terjessze 
elő, illetve addig bonyolítsa le az alábbiakat: 

- Épületüzemeltetés kérdése (tényleges üzemeltetés: karbantartás, 
gondnoki teendők, takarítás) 

- Épületüzemeltetéshez szükséges személyi keretek meghatározása 
(saját technikai alkalmazottak, sportszervező, egyéb alkalmazott, stb.) 

- Egyéb külső szolgáltatások körének meghatározása (gépészeti 
szakkarbantartás, biztosítás, tűzvédelem, munkavédelem, 
rendszergazdai teendők, stb.) 

- A használók, igénybevevők körének meghatározása (közvetlen 
kapcsolatfelvétel az intézményekkel, szakosztályokkal a napi használat, 
kihasználtság növelésének érdekében) 

- A nyitva tartás rendjének a meghatározása  
- Bérleti díjak, bérbeadás feltételeinek meghatározása, kedvezmények 

körének meghatározása, kedvezményezettek körének meghatározása 
- BÜFÉ üzemeltetésének a módja (saját működtetés, bérbeadás) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

502/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban 

- felkéri a tulajdonos beruházót, készítse elő a hasznosítás lehetőségeinek 
meghatározását (sportcélú rendezvények, kulturális célú rendezvények, 
városi rendezvények, külsős szervezetek rendezvényei, stb.) a Vigadó Kft 
bevonásával, 

- felkéri a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t, készítse elő az 
üzemeltetéshez szükséges tárgyi feltételek megtervezését 
(eszközbeszerzést). 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

503/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Városfejlesztő Kft.-t, kérjen árajánlatot a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-től a Monor 
Városi Sportcsarnok üzemeltetésére, karbantartására, gondnoki feladatok 



 
 

ellátására, takarítására vonatkozóan, figyelemmel arra, hogy a közelben 
más intézményeket is üzemeltet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

504/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. által a Monor Városi Sportcsarnok 
nyitórendezvényére készített programtervét, és 15 millió forint keretet 
biztosít a program megvalósítására a működési céltartalék terhére, melyet a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. kap meg átadott 
pénzeszközként. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

505/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Kossuth 
Óvoda felújítása tárgyú projekttel kapcsolatosan beérkezett műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok alapján nyertesnek az Éporg M 
& Z Bt.-t (6000 Kecskemét, Madách I. u. 19.) választja ki. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy kössék meg a nyertessel az 500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 635.000,- 
Ft összegű megbízási szerződést. Fedezet 419.100,- Ft összeg erejéig 
Monor Város Önkormányzatának a Monori Kossuth Óvoda felújítása tárgyú 
projekt költségvetése, a maradék 215.900,- Ft-ra pedig a működési 
céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

506/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Balassi utca 
felújítása, építése” című projekt megvalósítása érdekében a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására nyertes ajánlattevőnek az ARENDA CONSULT Kft.-t 
(9552 Vásárosmiske, Petőfi S. u. 16.) választja ki. 

Egyúttal hozzájárul, hogy a nyertessel a tárgyi szerződés megkötésre 
kerüljön. A megbízási díj összege 550.000,-Ft + ÁFA, fedezet a „Monor, 
Balassi utca felújítása, építése” című projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

 
 

507/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Balassi utca 
felújítása, építése” című projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban az 
alábbi határozatot fogadja el: 
 
Tárgy: „Monor, Balassi Bálint utca szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának, korszerűsítésének építési kivitelezési 
munkái a kapcsolódó munkákkal együtt” szerződéshez rendelt 
elnevezésű építési beruházásának beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntés 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, 
Kossuth L. u. 78-80.) 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében az ajánlatkérő 
Közbeszerzési Szabályzata alapján döntéshozatalra jogosult Monor 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési 
eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett 

ajánlatok értékelésére és bírálatára létrehozott Bírálóbizottság 
szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:  

 
 

1. Ajánlatok értékelése a Kbt. 81. § (5) bekezdésében szabályozottakra 
figyelemmel: a mellékelt összegezés szerint.  
 
2. Az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő: Sintár Bt. (2200 
Monor, Katona József u. 16.)  
 
3. Az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatának 
bírálata:  

3.1. A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata érvényes 
és az ajánlatban nincs olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki 
kell zárni, így az ajánlat a Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak 
alapján megfelelőnek minősül.  
3.2. Az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő 
alkalmasságának indokolása: az ajánlattételi felhívásban előírt módon 



 
 

igazolta az ajánlatban, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek 
megfelel és kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, továbbá a Kbt. 
69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolási kötelezettségének eleget 
tett.  

 
4. Az eljárás eredménye:  
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet: 
- Útépítés (főösszesítőben: „Útépítés költsége”): nettó 42 483 984,- Ft + Áfa 
- Kiegészítő munkák (főösszesítőben: „Kiegészítő munkák költsége”): nettó 

10 594 281,- Ft + Áfa 
Összesen rendelkezésre álló keret: nettó 53 078 265,- Ft + Áfa 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
érvényes ajánlatot benyújtó Sintár Bt. (2200 Monor, Katona József u. 16.) 
ajánlatában kért ellenszolgáltatás anyagi fedezete az ajánlatkérő 
rendelkezésére áll, az eljárást Monor Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete eredményesnek minősíti. 

 
5. Az eljárás nyertese:  
Ajánlattevő megnevezése: Sintár Bt. 
Ajánlattevő címe: 2200 Monor, Katona József u. 16. 

Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):  Nettó 

52 488 198,-Ft 

Az ajánlattevő által vállalt jótállási 
kötelezettség időtartama (egész hónapban) 

 
60 hónap 

Késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér 
napi mértéke (%) 

 
 0,5 %/nap 

A kivitelezés vonatkozásában vállalt 
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások 
(igen vagy nem) 

 

Porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik. 

igen 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb 
normának megfelelő tehergépjárművek 
alkalmazása legalább 50 %-ban. 

igen 

Felvonulási terület építőanyag tárolására 
szolgáló részének porfogó hálóval történő 
körbekerítése.  

igen 

Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát 
csak munkanapokon napközben 7:00-18:00 
közötti időszakban végez.  

igen 

Vállalja a munkaterületen a nyertes 
ajánlattevő ill. közreműködői által termelt 
kommunális hulladék szelektív gyűjtésének 
biztosítását. 

igen 

Vállalja, hogy az irodai munkák során 
felhasznált papírok 50 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra. 

igen 

 

 
Indokolás: az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető érvényes ajánlat, az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt 
módon igazolta az ajánlatában, hogy az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel és kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, 
továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolási 
kötelezettségének eleget tett.  
 
Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.09.15. 
 
A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés időpontja: 2017.09.21. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 



 
 

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

508/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló, 2017. évi beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

509/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor Város 
Vasútállomás környezetében intermodális csomópont létesítésének 
előkészítése, műszaki kialakítást, fejlesztési igényeket megalapozó műszaki 
tanulmány” tárgyú pályázat vonatkozásában az alábbi döntést hozza: 

Érvényes ajánlattevő megnevezése: UVATERV Zrt. 

Legkedvezőbb ajánlatot tevő megnevezése: UVATERV Zrt. 

Monor Város Önkormányzata nem kíván szerződést kötni tárgyi pályázat 
eredményeként az NFM jóváhagyó nyilatkozatáig. A nyilatkozat kiadásának 
dátuma előre nem látható, ezért jelen pályázati kiírást visszavonja, 
szerződést nem köt. Egyúttal megköszöni a pályázók munkáját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

510/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglalt tájékoztatást – a „Monor, Petőfi Sándor u. 34. sz. (hrsz.: 2594) alatti 
telken KLIK irodaház épület átalakításának építési kivitelezési munkái a 
kapcsolódó munkákkal együtt” közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi 
felhívás módosítását – tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 



 
 

 
 

511/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatva a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága kérelmét, maximum 
1,5 millió Ft összeget fordít az önkormányzat tulajdonában lévő, és a 
PMRFK által – haszonkölcsön szerződés keretében – rendőrségi szállás 
céljára használt, Monor 4585 hrsz.-ú, Attila u. 3. sz. alatti ingatlan 
felújítására. A felújítás fedezete a 2017. évi IKV keret. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

512/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármesteri Hivatalt, folytasson tárgyalásokat a Szterényi József 
Szakgimnázium és Szakközépiskola fenntartójával az iskola használaton 
kívüli udvar részének átengedéséről a Monori Szivárvány Óvoda udvarának 
bővítése érdekében. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

513/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván ingatlant 
vásárolni a Monori Szivárvány Óvoda bővítése érdekében. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

514/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL N. 
Zrt.-t készítsen árajánlatot az önkormányzati tulajdonú 13284/9 hrsz.-ú, és a 
13284/10 hrsz.-ú ingatlan között drótkerítés megépítésére, valamint az utcai 
kerítésen egy kapu létesítésére. 



 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Takács Endre vezérigazgató 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

515/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 
275/2017. (V. 11.) KT határozatát, nem adja bérbe a 6066/20 hrsz.-ú 
ingatlanát. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

516/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Future 
Style Kft., 2200 Monor, Acsádi utca 72. pályázatát a Monor, Kossuth Lajos 
utca 80/B. sz. alatti, 3. számú, 43,75 m2 alapterületű helyiség bérletére. 

A bérlet időtartama, 2017. október 1-től 5 év. A bérleti díj mértéke 2017. évre 
23.000.-Ft/m2/év, mely összeget a Képviselő-testület évente jogosult 
felülvizsgálni. 

A pályázó által 2017.08.24-én befizetett 50.312.-Ft összegű pályázati 
biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

517/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pogácsás 
Tibor országgyűlési képviselő megbízásából, a FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség Monori Csoportja által benyújtott pályázatot a Monor, Kossuth 
Lajos utca 76. sz. alatti, 67,7 m2 alapterületű helyiség bérletére.  

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést a 
pályázatban megjelölt szervezettel, az Országgyűlés Hivatalával (1358 
Budapest, Széchenyi rkp. 19.) kösse meg. 



 
 

A bérlet időtartama, 2017. október 1-től 5 év. A bérleti díj mértéke 2017. évre 
16.125.-Ft/m2/év, mely összeget a Képviselő-testület évente jogosult 
felülvizsgálni. 

A pályázó által 2017.09.11-én befizetett 54.583.-Ft összegű pályázati 
biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül. 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
bérlő a saját költségén – a bérbe adóval egyeztetett tartalommal – a 
bérleményben felújítást végezzen, és a felújítás számlával igazolt teljes 
költsége – a mindenkori bérleti díj 50 %-ának erejéig – a bérleti díjba 
beszámításra kerüljön. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Forgách Tamás irodavezető 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

518/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja, ahhoz, hogy a Monori Lokálpatrióta Egylet ivókutat 
alakíttasson ki a Bacchus téren, amennyiben továbbra is megoldható lesz a 
rendezvényeken a vízvételi lehetőség. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

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

határozatot hozta: 
 
 

519/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
köznevelési intézmények környékén lévő közkutakat átalakíttatja ivókutakká. 
Ehhez bruttó 2,5 millió forint keretösszeget határoz meg, és a DAKÖV Kft.-
vel közös bejárás során pontosítják, milyen kút kerüljön felszerelésre az 
egyes helyeken. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

520/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi vízkár-
elhárítási terv elkészíttetése érdekében az előterjesztés szerinti ajánlati 
felhívást és a meghívottak listáját elfogadja, és egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a pályáztatás lebonyolítására, illetve a legkedvezőbb pályázó 
kiválasztására, a vállalkozói szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

 
 

521/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
városközpontjában vadon élő galambok élve történő befogására vonatkozó 
munka elvégzésére a Falcon Hungary KFT. nettó: 1.590.000,- Ft + 429.300,- 
Ft Áfa = bruttó 2.019.300,- Ft összegű pályázatát fogadja el, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. A költség 
fedezetéül a Környezetvédelmi Alap szolgál. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

522/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

523/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve az előterjesztés mellékletének megfelelően 
pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév 
második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú 
pályázati kiírás). 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

524/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve az előterjesztés mellékletének megfelelően 
pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára a 2018/2019., a 2019/2020. és a 2020/2021. tanévre vonatkozóan 
(„B” típusú pályázati kiírás).  
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Burján Sándor ügyintéző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

525/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa tartandó 
közmeghallgatás időpontját 2017. október 30. napján (hétfő) 18 órai kezdési 
időponttal határozza meg, az alábbi napirendi témákra vonatkozóan: 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, és a Monor 
Városát érintő megvalósult és folyamatban lévő 2017. évi beruházásokról, 
pályázatokról 

2. Településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv partnerségi 
véleményezése  

A Képviselő-testület felkéri Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a 
lakosságot a közmeghallgatás időpontjáról, és napirendjeiről a helyben 
szokásos módon tájékoztassa.  

A Képviselő–testület tudomásul veszi, hogy a 2017. évi polgármesteri 
települési szintű, illetve a képviselői helyi fórumra a közmeghallgatás napján, 
annak időpontját követően kerül sor. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

526/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Klímavédelmi Munkacsoport a MŰVÁK Irodával közösen, a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. bevonásával készítsen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a 
városban hol, milyen fajtájú fákat ültessenek a korábban meghatározott 1 
millió forint keretösszeg terhére, és azt terjesszék a Képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Leé Richárd munkacsoport elnöke 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

527/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018. tanévben 
megrendezésre kerülő „Monor Város Legsportosabb Iskolája” 
versenysorozat sporteseményeinek koordinálására sportágak szerint az 
alábbi intézményeket kéri fel: 

Kosárlabdaverseny Kossuth Lajos Általános Iskola 

Városi váltófutó bajnokság József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium 

Városi úszóverseny József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium (Zátrok Tamás szervező) 

Városi Sakkverseny Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 

Városi diáklabdarúgó torna Ady Úti Általános Iskola 

Városi futóverseny Jászai Mari Általános Iskola  

Egyidejűleg a Képviselő-testület felveszi a „Monor Város Legsportosabb 
Iskolája” versenysorozat sporteseményei közé a „Strázsa-hegyi tekerő” 
sportversenyt, a Vigadó Kft. szervezésében. 

A Képviselő-testület kéri a fentiekkel kiegészített versenysorozat 
részleteinek kidolgozását, valamint javaslatot a teljes versenykiírásra, illetve 
egységesített pontrendszerre, és a mindezeket tartalmazó előterjesztés 
benyújtását az Emberi Erőforrások Bizottsága elé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

528/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában lévő 16 kamerás térfigyelő 
kamerarendszer ingyenes tulajdonba vételéhez szükséges – az MNV Zrt. 
által előírt – értékbecslés megrendelését bruttó 241.300 Ft összegben a 
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó FHB Ingatlan Zrt. (1082 Budapest, Üllői 



 
 

út 48.)-től. A kiadás forrásaként a Képviselő-testület a működési céltartalékot 
jelöli meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

529/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mivel az elmúlt 
időszakban komoly érdeklődő nem volt a Monor, Ipar utca 4915/4 hrsz. 
alatti, 5549 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanára, ezért 
felhatalmazza a MŰVÁK Irodát új értékbecslés megrendelésére. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

530/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a lovas rendezvény támogatásáról 
szóló támogatási szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

531/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155-156-157/2017. 
(III. 16.) KT határozatokban a működési tartalékból történő 
átcsoportosítással a pályázati önrész tartalék soron biztosította a KEHOP-
5.2.9. számú energiahatékonysági pályázatban való részvételhez az 
önrészt. Ezt úgy módosítja, hogy a pályázati önrész tartalékot csökkenti 
bruttó 10.079.000,- Ft-tal, a beruházás sort pedig megemeli ugyanezzel az 
összeggel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

532/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 455, 461, 462/2017. 
(VIII. 10.) KT határozatokban a fedezet biztosítására a határozatokban 
szereplőtől eltérően a környezetvédelmi alapot jelöli meg, bruttó 7.650.000,- 
Ft összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

533/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 797/2016. (XII. 15.) 
KT határozatban szereplő 33.000.000,- Ft összegű önerő biztosítására a 
működési céltartalékot jelöli meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

534/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításából 
eredő többletből, melyet a bölcsőde működtetésére kap az Önkormányzat, 
31.862.000,- Ft-tal a működési céltartalék sort, 4.238.000,- Ft-tal pedig a 
bölcsődei fejlesztések, dologi kiadások sort növeli meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

535/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 395/2016. (VI. 16.) 
KT határozatával az uszoda fejlesztéséhez biztosított összegből 7.921.000,- 
Ft-tal, mely 2017-ben nem kerül felhasználásra a fejlesztés elmaradása 
miatt, a működési céltartalékot növeli meg. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

536/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Városépítő 
Kft. végelszámolása után a Kft. számláján maradt 5.670.000,- Ft-tal a 
működési céltartalékot emeli meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

537/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő ajánlatnak megfelelően megrendeli a Sintár Bt.-től (2200 Monor, 
Katona J. u. 16.) a Lehel köz és a Vasadi köz járófelületének védőréteggel 
történő bevonását, melynek összege mindkét utca esetében nettó 800.000,- 
Ft + ÁFA = bruttó 1.016.000,- Ft, azaz összesen bruttó 2.032.000,- Ft. 
Forrás a 450 millió forint összegű BM támogatás. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

538/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal részére bérbe adja a tulajdonában lévő, Monori József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tornacsarnokát és kiszolgáló 
helyiségeit a 2017. október 5-én megrendezésre kerülő 2017. évi 
Pályaválasztási Kiállítás céljára 570.000,- Ft bérleti díj megfizetése mellett. 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pest Megyei 
Kormányhivatal kérelmére, támogatja a Pályaválasztási kiállítás 
megrendezését catering biztosításával a bérleti díj összegének erejéig. 
Támogatja továbbá 250.000,- Ft keretösszeg erejéig, melyből egyéb dologi 
kiadásokat finanszíroznak, melynek fedezete a működési céltartalék. 

Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 
 

Forgách Tamás irodavezető 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

539/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi 
rendeletről és a településképi arculati kézikönyvről első fordulós lakossági 
fórumot tart 2017. szeptember 27-én 18:00 órakor. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

540/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 441-
446/2016. (VII. 14.), 510/2016. (VII. 21.), 574/2016. (IX. 15.), 590, 609, 
610/2016. (X. 13.), 620/2016. (X. 27.) 637-639/2016. (XI. 17.), 737, 738, 
745/2016. (XII. 5.), 753-758, 766, 767/2016. (XII. 15.), 7-9/2017. (I. 19.), 91-
94/2017. (II. 16.), 177, 178/2017. (III. 14.), 201/2017. (IV. 20.), 238, 
239/2017. (V. 11.), 244-262, 265, 268, 269, 271-289, 292/2017. (V. 11.), 
293-299, 314, 315, 317-319/2017. (V. 25.), 321-323, 326-329, 332-335, 339-
349, 352-364/2017. (VI. 15.) számú lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

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

541/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

542/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor 
Közbiztonságáért Díjat 2017. évben Kristóf Sándor tűzoltó őrnagy 
tűzoltóparancsnok részére adományozza, és felkéri a polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület következő rendes ülése előtt a díjjal járó emlékplakettet, 
oklevelet, és ajándéktárgyat átadja. 

Határidő: 2017. október havi, soros képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Malatinszki Ágnes ügyintéző 

 
 
 

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

543/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bokrosné Mészáros 
Éva Monor, József A. u. 56. sz. alatti lakosnak méltányosságból 57.000,- Ft 
(ötvenhétezer forint) 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.) sz. 
önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdésében foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

544/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sinkovicz Pálné 
részére 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig-ig terjedő időszakra, 
havi 5.000,- Ft (ötezer forint/hó) lakbértámogatást állapít meg az 
önkormányzatok tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, 
cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. 
(VII. 11.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdésében foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

545/2017. (IX. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Józsefné Monor, 
Tó u. 18. sz. alatti lakos kamatmentes kölcsön iránt benyújtott kérelmét 
elutasítja, tekintettel arra, hogy a családban az egy főre eső jövedelem 
18.040,- Ft, így a Bizottság nem látja biztosítottnak annak visszafizetését. 



 
 

A Polgármesteri Hivatal felveszi a családdal a kapcsolatot egyéb támogatási 
lehetőség (köztemetés) miatt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

546/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Települési arculati kézikönyv 
munkaközi anyagát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

547/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsődénél 
lefolytatott ellenőrzés során megállapított hiányosságokkal kapcsolatban az 
alábbiakat vállalja: 

I. A műszaki felmérést követően 2018. december 31-ig vállalja a 
következők megvalósítását: 

1. Intézkedési tervet készítenek a felújított részre, hogy a gyermekek 
lefürdetésének lehetőségét biztosítsák (zuhanytálca kialakítása) a 4 
csoportot kiszolgáló fürdőszobában. 

2. A Süni csoportszoba falai nedvesedését megszüntetik, és azt képpel, 
nyilatkozattal igazolják. 

3. Gondoskodnak telepített játékokról a játszóudvaron. 

II. 2017. december 31-ig vállalja a bővített részben kisebb méretű 
pelenkázó beépítését. 

III. 2017. október 31-ig gondoskodnak mozgásfejlesztő játékokról, azok 
elérhetőségéről, és erről az Intézményvezető nyilatkozik, képekkel igazolja. 

IV. Azonnal és folyamatosan gondoskodnak arról, hogy 

1. a gyermekek szabadon, igényük szerint használhassák a wc-t,  

2. miután erről az ÁNTSZ-szel egyeztettek, a tálalókocsin az ételek 
takarva legyenek, erről az Intézményvezető nyilatkozik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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



 
 

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

548/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően, a módosításokkal egységes szerkezetben 
elfogadja a Monori Gondozási Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

549/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően, a módosításokkal egységes szerkezetben 
elfogadja a Monori Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

550/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzatának 
2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

551/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 
 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

552/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monori Kossuth Óvoda 
felújítása tárgyú projekttel kapcsolatosan, a felújítás I. ütemében 2 
csoportszoba parkettájának cseréje kivitelezés nyertesének Szegvári István 
egyéni vállalkozót (2200 Monor, Székely Bertalan utca 13.) választja ki. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy kössék meg a nyertessel a 801.500,- Ft + 0% Áfa, azaz bruttó 
801.500,- Ft összegű szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 
a Monori Kossuth Óvoda felújítása tárgyú projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

553/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Kossuth 
Óvoda felújítása tárgyú projekttel kapcsolatosan, a felújítás I. ütemében a 
padlásfödém hőszigetelés kivitelezés nyertesének Kovács Ferenc egyéni 
vállalkozó (2200 Monor, Szélmalom út 112.) és a Var-Szig Kft. (1173 
Budapest, Pesti út 376.) közös ajánlattevőket választja ki. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy kössék meg a nyertesekkel a munkadíjra vonatkozó (Kovács Ferenc 
egyéni vállalkozó) 900.000,- Ft + 0% ÁFA, bruttó 900.000.- Ft és az 
anyagárra vonatkozó (Var-Szig Kft.) 1.197.600,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 
1.520.952,- Ft összegű szerződéseket. Fedezet Monor Város 
Önkormányzatának a Monori Kossuth Óvoda felújítása tárgyú projekt 
költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

554/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett 



 
 

„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” elnevezésű pályázati felhívásra a „Bajcsy 
Óvoda építése Monoron” címmel. 

A projekt által érintett terület: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. (hrsz.: 
6713). 

A projekt tervezett költségvetése, bruttó 315.998.860 Ft. Az igényelt 
támogatás 300.000.000 Ft. Az önkormányzat által biztosított saját forrás 
összege 15.998.860 Ft, fedezet a 2017. évi költségvetés pályázati önrész 
tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

555/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bajcsy Óvoda 
építése Monoron” című pályázatban megépülő új óvodát (2200 Monor, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 11. (hrsz.: 6713)) a Monori Petőfi Óvoda (2200 
Monor, Petőfi utca 29., OM azonosító: 202512) tagintézményeként hozza 
létre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

556/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című 
pályázati felhívásra benyújtandó, „Bajcsy Óvoda építése Monoron” című 
pályázat elkészítésével. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, 
hogy az 550.000 Ft + ÁFA összegű megbízási szerződést kössék meg a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel. Fedezet a 2017. évi költségvetés 
pályázati önrész tartaléka. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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



 
 

 
 

557/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Monor, 
Balassi utca felújítása, építése” című projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

558/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

559/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok működtetéséhez, üzemeltetéséhez, hasznosításához az 
eszközbeszerzés I. ütemeként az I. csoportban felsorolt eszközök 
beszerzését támogatja. Az eszközök beszerzéséhez szükséges forrást, 
nettó 20.931.281,- Ft-ot a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-nek átadja. 
Fedezet a 2017. évi működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

560/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok üzemeltetése, működtetése érdekében Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseire, elfogadja az írásos anyag 2. számú melléklet szerinti 
Alapító Okiratot, és 2017. november 01-i dátummal megalapítja a Monori 
Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(röviden: Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft.), egyidejűleg hozzájárul ahhoz 



 
 

hogy a társaság székhelye a 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. cím 
legyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

561/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy a Monor Városi Sportcsarnok 
üzemeltetése, működtetése és hasznosítása céljából, a tulajdonában lévő 
Sportcsarnokot a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek bérbe 
adja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

562/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az írásos 
anyag 3. számú melléklete szerint, az önkormányzat és a Monori 
Sportcsarnok Nonprofit Kft. között kötendő megbízási keretszerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert, jegyzőt és a gazdasági vezetőt az aláírásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

563/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Sportcsarnok 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Rajki Lászlót bízza meg 
2017. november 01-től 5 évig terjedő időtartamra, melyet megbízási 
szerződéssel tölt be. Az ügyvezető a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § 
(4) bekezdése alapján nem részesül megbízási díjban. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 
 

dr. Ugrin Dániel aljegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

564/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Sportcsarnok 
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának: Barna Attila (lakcíme: 2200 
Monor, Bacsó B. u. 19.), Sinkovicz László (lakcíme: 2200 Monor, Ady E. u. 
71.), és Szőnyi Sándor (lakcíme: 2200 Monor, Vörösmarty u. 15.) 
képviselőket választja meg, 2017. november 1. napjától kezdődően 5 évi 
időtartamra, továbbá javasolja a felügyelő bizottságnak, hogy Szőnyi 
Sándort válasszák meg a bizottság elnökének. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

565/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Sportcsarnok 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a GMB Holding 
Pénzügyi Szolgáltató Kft-t (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A, II/1., 
adószám: 11500078-2-43, a könyvvizsgáló társaságnál a könyvvizsgálat 
elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló:  Gulyás 
Csaba, kamarai tagsági igazolvány szám: 007120, lakcím: 5100 Jászberény, 
Bimbó u. 12.) választja meg 2018.01.01-től 2022.05.31-ig terjedő időszakra 
nettó 300.000,- Ft/év díjazással. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

566/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Sportcsarnok 
Nonprofit Kft-t 3.000.000,- Ft törzstőkével alapítja meg. Fedezet a 2017. évi 
működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

567/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Sportcsarnok 
Nonprofit Kft. 2017. évi működéséhez 1,5 millió Ft keretösszeget biztosít. 
Fedezet a 2017. évi működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

568/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Városi 
Sportcsarnok hasznosításával kapcsolatban elfogadja az 5. sz. melléklet 
szerinti bérleti díjakat a 2017. évre vonatkozóan. 

A sportcsarnoknak a délelőtti (7.00 – 15.00 órai) időszakban a monori 
oktatási, nevelési intézmények (középiskolák, általános iskolák és óvodák) 
tornaórai céllal történő használatáról és a bérleti díjakról egyeztetnek a 
Monori Tankerületi Központtal tekintettel arra, hogy az Önkormányzat is 
bérleti díjat fizet nekik a Monori Sportegyesület teremhasználatai után. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

569/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Monori 
Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Monor Városi Sportcsarnokban 
kialakítandó BÜFÉ üzemeltetésére készítsen elő egy hasznosítási 
pályázatot, egy pályázati felhívást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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



 
 

 
570/2017. (X. 12.) KT határozat 

 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Sportcsarnok 
Nonprofit Kft. üzemeltetéséhez a személyi feltételeket az írásos 
előterjesztésben szereplő A) variáció szerint biztosítja a következők szerint: 

- Üzemeltető cég ügyvezetője (megbízással), 
- Alkalmazottak: 

o Sportszervező/sportigazgató 0,5 vagy 1 álláshellyel, 
o Műszaki vezető/létesítményvezető helyettes 0,5 vagy 1 álláshellyel, 
o Szervező/asszisztens/adminisztrátor 0,5 vagy 1 álláshellyel, 
o Gazdasági dolgozó (pénztár kezelő)/adminisztrátor 0,5 vagy 1 

álláshellyel, 
o Technikai személyzet (2 fő karbantartó/gondnok, 4 fő takarító), mely 

személyekből 3 fő közfoglalkoztatott is lehet. 
Így az összes szükséges álláshely száma: 8. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

 
 

571/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Tárgy: „Monor, Petőfi Sándor u. 34. sz. (hrsz: 2594) alatti telken KLIK 
irodaház épület átalakításának építési kivitelezési munkái a kapcsolódó 
munkákkal együtt” szerződéshez rendelt elnevezésű építési 
beruházásának beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt közbeszerzési 
eljárásban eljárást lezáró döntés 

 
Ajánlatkérő megnevezése: Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, 
Kossuth L. u. 78-80.) 

 
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében az ajánlatkérő 

Közbeszerzési Szabályzata alapján döntéshozatalra jogosult Monor 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési 
eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett 
ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és 

döntési javaslatában foglaltakra:  
 

1. Érvénytelen ajánlat: KÁTA ÉPSZÖV Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór u. 
5.) és KOVÉPFEL Bt. (2760 Nagykáta, Liszt F. u. 2.) közös ajánlattevők 
(közös ajánlattevők képviselője: Kovács János ügyvezető, KÁTA ÉPSZÖV 
Kft.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, 
tekintve, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit, az alábbi okokból: 
1) Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattételi felhívás w.9) 
pontjában előírt közös ajánlattételre vonatkozó közös ajánlattevők közötti 
megállapodás/szerződés benyújtására, amely hiánypótlás teljesítése nem 



 
 

megfelelő, tekintve, hogy a hiánypótlásra benyújtott közös ajánlattevői 
megállapodás, amelyben a KÁTA ÉPSZÖV Kft., mint Ajánlattevő fél, a 
KOVÉPFEL Bt. pedig mint Közös Ajánlattevő fél szerepel, nem felel meg az 
ajánlattételi felhívás w.9) pontjában rögzített alábbi előírásoknak: 

- az ajánlattételi felhívás w.9) pontja alapján közös ajánlattétel esetén a 
közös ajánlattevők között a közös ajánlattételre létrejött együttműködési 
megállapodást/szerződést kell benyújtani. A hiánypótlási felhívásra 
benyújtott megállapodás nem közös ajánlattételre vonatkozik, hanem arra, 
hogy a KÁTA ÉPSZÖV Kft., mint Ajánlattevő kíván ajánlatot benyújtani és 
nyertessége esetén megbízást ad a KOVÉPFEL Bt-nek szakipari munkák 
elvégzésére és MV-É felelős műszaki vezetői jogosultságú szakember 
kapacitásának biztosítására (megállapodás 1. pontja), 

- az ajánlattételi felhívás w.9) pontja alapján a megállapodásban a közös 
ajánlattevőknek meg kell jelölniük a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
képviselőt. A hiánypótlási felhívásra benyújtott megállapodásban a szerződő 
felek nem a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
képviselőjét, hanem a KOVÉPFEL Bt., mint Közös Ajánlattevő képviselőjét 
rögzítik,  

- a megállapodás „2. Hatály, rendelkezésre állás” pontjában rögzített 
feltételek nem felelnek meg az ajánlattételi felhívás w.9) pontjában rögzített 
azon előírásnak, miszerint a megállapodás hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő 
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve 
hatóság jóváhagyásától, tekintve, hogy az alábbi hatályba léptető, valamint 
bontó feltételeket tartalmazza: 

 „Jelen előszerződés alapján a Szerződő felek között szerződéskötési 
kötelezettség jön létre, amely az előszerződés aláírásának napjától áll fenn. 
Az előszerződés alapján létrejövő szerződés feltétele, hogy Ajánlattevőt a  
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő „„Monor, Petőfi Sándor u. 34. 
sz. (hrsz: 2594) alatti telken KLIK irodaház épület átalakításának építési 
kivitelezési munkái a kapcsolódó munkákkal együtt”” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban, mint nyertes közös ajánlattevőt kihirdesse. Amennyiben 
Ajánlattevő a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban nem nyer, úgy a 
szerződő felek között a szerződéskötési kötelezettség megszűnik. Közös 
ajánlattevő fél jelen előszerződés aláírásával kijelenti, hogy az ajánlattevő 
nyertessége esetén részt vesz a fent említett közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen kötött szerződés teljesítésében és az Ajánlattevő, 
valamint a Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő között megkötött 
szerződés teljesítésének teljes ideje alatt a szerződés teljesítéséhez 
szükséges 1. pont szerinti erőforrásokat az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátja.”  

- a megállapodás 2017. szeptember 21-én kelt, így nem felel meg az 
ajánlattételi felhívás w.9) pontjában rögzített azon előírásnak, miszerint a 
megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján – amely 2017. 
szeptember 19. – érvényesnek és hatályosnak kell lennie. 
2) Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött a KOVÉPFEL Bt. Kbt. 66. § 
(6) bekezdésében foglaltakra vonatkozó nyilatkozatának benyújtására, 
amely hiánypótlás teljesítése nem megfelelő, figyelemmel az ajánlattételi 
felhívás w.4)-5) pontjaiban és a Közbeszerzési dokumentum I. fejezetében 
foglalt alábbi előírásokra:  
Az ajánlattételi felhívás w. 4)-5) pontja előírja, hogy  
„w.4) A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
w.5) Az ajánlatban az ajánlattevőnek arról is nyilatkozni kell, hogyha nem 
vesz igénybe alvállalkozót.”  A közbeszerzési dokumentáció a I. fejezete 
előírja, hogy erről „Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 



 
 

mindegyikének nyilatkoznia kell.” és a megfelelő ajánlattétel elősegítése 
érdekében ehhez a 7. sz. minta nyilatkozatot is tartalmaz.  
Az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos kérdéskör tisztázására  „Az 
ajánlat 26. oldalán tett nyilatkozatban megjelölte az ajánlattételi felhívás 32. 
pontját, azonban ez nem alkalmassági követelmény, ezért írásban tegye 
egyértelművé egyrészt azt, hogy a nyilatkozatban nevezett gazdasági 
szereplőt alvállalkozóként alkalmazza a 39. oldalon benyújtott nyilatkozatban 
foglaltaknak megfelelően, továbbá a nyilatkozatban azt is tegye 
egyértelművé, hogy mindkét közös ajánlattevő, vagy csak egyikük kívánja 
alvállalkozóként igénybe venni a nyilatkozatban nevezett gazdasági 
szereplőt.” felvilágosításkérésre 2017. szeptember 25-én 10:00 óra 
határidőig benyújtott nyilatkozattal a közös ajánlattevők képviselője 
egyértelművé tette, hogy a FABRICOM ELECTRICAL-PVV Kft-t a KÁTA 
ÉPSZÖV Kft. fogja alkalmazni alvállalkozóként, ezért – figyelemmel arra is, 
hogy az ajánlat 39. oldalán tett nyilatkozatban az alvállalkozók tekintetében 
mindketten úgy nyilatkoztak, hogy a FABRICOM ELECTRICAL-PVV Kft. az 
alvállalkozójuk – a 2017.szeptember 27-én 16:00 óra határidővel előírt újabb 
hiánypótlásban ajánlatkérő bekérte a KOVÉPFEL Bt. nyilatkozatát is az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozókról. A vonatkozó hiánypótlási 
felhívásra a közös ajánlattevők képviselője nyilatkozott és a FABRICOM 
ELECTRICAL-PVV Kft. mellett a KOVÉPFEL Bt-t is megjelölte 
alvállalkozóként. A vonatkozó hiánypótlási felhívás – figyelemmel a 
Közbeszerzési dokumentum I. fejezetében foglalt előírásra – kifejezetten a 
KOVÉPFEL Bt. Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtását írta elő, ami nem került teljesítésre. 
 
2. Van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: nincs 
 
3. A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő, egyben 
érvényes ajánlatok [Kbt. 69. § (3) bekezdése]: 
- THG GENERÁL Kft. (1041 Budapest, Bárdos Artúr utca 2. 4.em. 22.)  
- Berczel Hungary Kft. (1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29.)  
- Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.)  
Indokolás: A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során 
az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. A Kbt. 69. § (2) bekezdésére figyelemmel az 
ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen és hogy 
van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az 
ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok 
előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat  
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati 
cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló eljárásban a 
részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69.§ 
(11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. A Kbt. 69. § (1)-(2) 
bekezdésében előírt vizsgálatok és ellenőrzések megtörténtek, ezek alapján 
az ajánlatok megfelelőek. 
 
4. A Kbt. 69. §(2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelő ajánlat 
értékelési szempontok szerinti értékelése: a mellékelt összegezés 
szerint. 
 
5. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
érvényes ajánlat: 
Ajánlattevő megnevezése: Horváth Építőmester Zrt. 
Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6. 

Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):  Nettó Áfa Bruttó (Nettó + Áfa) 



 
 

198 236 354,-Ft 53 523 816,-Ft 251 760 170,-Ft 

Az ajánlattevő által vállalt jótállási 

kötelezettség időtartama (egész hónapban) 

 

36 hónap 

Késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér 

napi mértéke (%) 

 

0,25 %/nap 

Személyi állomány minősége: Ajánlattevő 

(közös ajánlattétel esetén legalább az egyik 

ajánlattevő) vezető tisztségviselője (több 

vezető tisztségviselő esetén közülük 

legalább 1 fő) rendelkezik a 266/2013. (VII. 

11.) Korm.rendelet szerinti MV-É kategóriájú 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal – 

igen/nem 

 

 

 

 

igen  

A kivitelezés vonatkozásában vállalt 

környezetvédelmi-fenntarthatósági 

vállalások (igen vagy nem) 

 

Porzó anyagok szállítása kizárólag 

ponyvával fedetten történik. 

igen 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb 

normának megfelelő tehergépjárművek 

alkalmazása legalább 50 %-ban. 

igen 

Felvonulási terület építőanyag tárolására 

szolgáló részének porfogó hálóval történő 

körbekerítése.  

igen  

Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát 

csak munkanapokon napközben 7:00-18:00 

közötti időszakban végez.  

igen 

Vállalja a munkaterületen a nyertes 

ajánlattevő ill. közreműködői által termelt 

kommunális hulladék szelektív gyűjtésének 

biztosítását. 

igen 

Vállalja, hogy az irodai munkák során 

felhasznált papírok 50 %-ában 

újrahasznosított papír kerül alkalmazásra. 

igen 

 

Indokolás: az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető érvényes ajánlat, az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt 
módon igazolta az ajánlatában, hogy az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel és kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, 
továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolási 
kötelezettségének eleget tett.  
 
6. Az eljárás eredménye: az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja 
alapján eredménytelen, mivel Monor Város Önkormányzatának a 
közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás megvalósítására 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege – amely 181 350 929,-Ft Áfa-val 
– nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 



 
 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

572/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi u. 34. sz. alatti 
ingatlan átalakításával kapcsolatban újabb közbeszerzési eljárást indít 
csökkentett műszaki tartalommal. A csökkentett műszaki tartalom 
kialakítását a tervezőkkel végzik a Monori Tankerületi Központ, valamint a 
kiválasztott műszaki ellenőr bevonásával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

573/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az intézmények fenntartási, felújítási 
munkáiról szóló tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

574/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Tesz-Vesz Óvoda költségvetésében átcsoportosítást hajtsanak végre annak 
érdekében, hogy az udvarban csúszdadomb kerüljön kialakításra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Forgách Tamás irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

575/2017. (X. 12.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kis-tó vízminőség javításával 
kapcsolatos beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Princz Verona ügyintéző 

 
 
 

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

576/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a 
helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett 
ajánlatok közül a pályázat nyertesének a Terra Idea Kutató és Tanácsadó 
Kkt. bruttó 177.800,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Forrás a 
környezetvédelmi alap. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

577/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a közvilágítás korszerűsítésével és üzemeltetésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

578/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, 4915/4 
hrsz.-ú ingatlan értékbecslését elfogadja. A pályázat útján történő 
értékesítésre kijelölt ingatlan igényelt legalacsonyabb vételárát 27,5 millió 
Ft összegre módosítja. 

II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27,5 millió Ft 
összegen hirdeti meg a Monor 4915/4 hrsz.-ú ingatlanát az 
előterjesztésben található pályázati kiírás szerint. 

Határidő: 2017. november 30. 



 
 

Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

579/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz 
létre Juhász László képviselő, Csuzi Szabolcs képviselő és dr. Ugrin Dániel 
aljegyző részvételével annak érdekében, hogy a térfigyelő kamerarendszer 
fejlesztésére érkezett indikatív ajánlatokat megvizsgálja, összevesse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

580/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve kialakította véleményét a 2018/2019. 
tanévre az általános iskolai körzethatárok tekintetében, mely szerint nem 
javasol változást az előző tanév körzethatáraihoz képest. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

581/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 326/2017. (VI. 15.) 
KT határozatát a következők szerint módosítja: 

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a DIGI Kft. a Csévi úti Vízmű területén 
monopol csőtorony kivitelben bázisállomást építsen, a másik bázisállomás 
pedig mindenképpen külterületen, vagy a Péteri út 25. szám alatti 6067/1 
hrsz.-ú (Flottilla) ingatlanon kerüljön felépítésre, szintén monopol csőtorony 
kivitelben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 



 
 

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

582/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Magyar 
Államkincstár felhívására a 477/2017. (IX. 14.) KT határozatát akként 
módosítja, hogy a Monori Polgármesteri Hivatal alapító okiratából kerüljön 
törlésre a 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
kormányzati funkció. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

583/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében szereplő tűzifa tárgyévi 
biztosítása érdekében kérjen ajánlatokat a monori tüzépektől, erdészetektől 
és további olyan helyekről, ahonnan tűzifa vásárolható (külön – külön a fa 
beszerzésére, darabolására, illetve kiszállítására, valamint e 
tevékenységekre együttesen is). 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László 

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

 
 
 

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

584/2017. (X. 12.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Patakyné Gál Szilvia 
Monor, Esze T. u. 21 sz. alatti lakosnak 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 10. § (1) 
bekezdése alapján elemi kárra (tűzeset) tekintettel 300.000,- Ft 
(háromszázezer forint) települési támogatást állapít meg, azzal, hogy 
elszámolással igazolja a támogatás felújításra történő felhasználását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 



 
 

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

585/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Település Rendezési 
Eszközökben az alábbi módosítás végrehajtásra kéri fel a tervezőt: 

1. A korábban jóváhagyott és a NIF kérésére felfüggesztett M4 pihenő 
kerüljön feltüntetésre a terveken. 

2. Az Mk1 jelű építési övezetben legyen szabályozva, hogy a 3% 
beépíthetőségen túl (annak felhasználását követően) további 40 m2 lábon 
álló kerti tető helyezhető el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

586/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezés során 
keletkezett észrevételekre adott, továbbá az egyeztetési jegyzőkönyvben 
szereplő válaszokat elfogadja és felkéri a tervezőt a Település Rendezési 
Eszközök dokumentációjának összeállítására. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezetet a területrendezési 
hatósági eljárás lezárását követően végső szakmai véleményezésre küldje 
meg az Állami Főépítésznek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

587/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 
fejlesztési koncepciójának megfelelően a megújuló energiaforrás-napelem 
erőmű 0307/9., 0307/10., 0307/11., 0307/12., 0307/21., 0307/22., 0307/24. 
hrsz.-ú ingatlanokon történő megvalósíthatósága érdekében a területet 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a területre vonatkozó 
településrendezési eszközöket a hatályos HÉSZ rendelet módosításával 
elkészítesse és a véleményezését tárgyalásos eljárásban kezdeményezze. 
A dokumentáció összeállításával a TRE-k felülvizsgálatán dolgozó 
Völgyzugoly Kft.-t bízza meg. 

Határidő: azonnal 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

588/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztésben felsorolt korábbi képviselő-testületi kötelezettségvállalások 
forrásainak meghatározására, módosítására tett javaslatokat elfogadja és 
felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletnek módosítási javaslatába építse be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

589/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete 
módosításáról készült független könyvvizsgálói véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

590/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a helyi adók 2017. I-III. negyedéves 
alakulásáról szóló beszámolót, továbbá az előterjesztésben leírtak alapján 
úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati 
rendeletet jelenleg nem kívánja módosítani, de erre 2017. november 30-ig 
még van lehetőség. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 



 
 

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

591/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Városvezetést, folytasson tárgyalást a református és evangélikus egyházzal 
arra vonatkozóan, hogy kezdeményezze a református és evangélikus 
temető önkormányzati kezelésbe vonását ugyanolyan feltételekkel, mint a 
katolikus temető esetében. A sírhelyek megváltásának díjai az egyház 
bevételei maradnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Vadas Ferencné ágazatvezető 

 
 
 

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

592/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Monori Sportegyesület által készítendő tervek alapján kalkulált költségvetés 
megismerését követően tárgyalásokat folytat a Monori Tankerületi 
Központtal arra vonatkozólag, hogy a József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakgimnázium tornacsarnokának vizesblokkal való bővítését 
közös beruházásban valósítják meg, vagy TAO pályázat keretében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

593/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2017-18. évi korcsolyaszezonban is működtet jégpályát. Felhatalmazza a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-t, hogy a UPC 
Magyarország Kft.-vel a vállalkozói szerződést, az Exele Szolgáltató Kft.-vel 
a szolgáltatási szerződést megkösse, valamint elfogadja a Vigadó Nonprofit 
Kft.-vel kötendő megbízási szerződést. Az Önkormányzat maximum 2,5 
millió forint keretösszeg erejéig vállalja a jégpálya éjszakai őrzésének, és az 
elektromos áram használatnak a költségét, melynek forrása a működési 
céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 



 
 

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

594/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja Monor Város 2018. I. féléves program tervezetét 
azzal a módosítással, hogy a Trianoni megemlékezés városi rendezvény 
legyen, és a „külön önkormányzati döntést igényel” megjegyzéssel ellátott 
műsorok esetében a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2018. 
évi üzleti terv koncepciójának elfogadásakor dönt a forrás biztosításáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

595/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete oly módon támogatja a 
Monori Borút Egyesület kérelmét, hogy a Jégvirágtól Borvirágig 
rendezvényre 5 darab mobil vécét biztosít. Forrás a működési céltartalék 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

596/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármesteri Hivatalt, kérjenek be árajánlatot a városi honlap készítőjétől, 
üzemeltetőjétől egy olyan helyi vállalkozásokat összegyűjtő nyilvántartás 
elkészítésére, mint amilyen az előterjesztésben is szerepel, és annak 
megismerése után döntsön a témában. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

597/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztésben bemutatott logót, valamint a „Monor az ezer pince városa” 
szóösszetételt a város szlogenjeként, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 
használatuk szabályozásának kidolgozására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

598/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Újszilvás 
Község Önkormányzata, Gyömrő Város Önkormányzata, Pánd Község 
Önkormányzata és Farmos Község Önkormányzata csatlakozását a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társuláshoz, és ezzel a módosítással a Társulási Megállapodás I. számú 
módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

599/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
2017. november 14-i ülésével kapcsolatos tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 

 
 
 

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

600/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a városi kitüntetések, elismerő címek felülvizsgálata folyamán 
ellenőrizzék, van-e bármilyen kizáró rendelkezés, ami megakadályozza, 
hogy a polgármesteri oklevél kitüntetést be tudják vezetni a városi 
alkalmazottak díjazására a gyakorlatban is, a kitüntetésekkel járó anyagi 
elismerések alapja a mindenkori minimálbér legyen. Ezek a javaslatok, 
valamint az anyagi elismerések konkrét mértéke is kerüljön kidolgozásra a 
decemberi testületi ülésre. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

601/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

602/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

603/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor 
Városi Sportcsarnokban kialakítandó BÜFÉ hasznosítására és 
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást. Egyúttal megbízza a Monori 
Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a pályáztatás 
lebonyolítására, és kéri, hogy a pályáztatást követően készítsen tájékoztatót 
az eredményről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

604/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 504/2017. (IX. 14.) 
KT határozatát úgy módosítja, hogy a Monor Városi Sportcsarnok 



 
 

nyitórendezvényére elfogadott 15 millió forintos keretösszeget nem átadott 
pénzeszközként kapja meg a szervező Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft., hanem arról számlát állít ki a megrendelő felé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

605/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Monor, 
Balassi utca felújítása, építése” című projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

606/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Monor, 
Balassi utca felújítása, építése” című projekt kivitelezési szerződésének 
módosítását az előterjesztés szerinti műszaki tartalommal. A módosítás 
alapján a kivitelezés összege nettó 550.220 Ft-tal növekszik. Fedezet a 
„Monor, Balassi utca felújítása, építése” című projekt költségvetése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

607/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-
től történő folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről döntött. 

a./ A folyószámla-hitelkeret összege: 
2018.01.02–től 2018.09.30-ig 100.000.000.- Ft, 
2018.10.01–től 2018.12.21-ig 45.000.000.- Ft, 

b./ A munkabér-hitelkeret összege: 
2018.01.02-től 2018. 12.21. 25.000.000.- Ft. 

2. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos 
államháztartási jogszabályokat – a hitelek és járulékaik visszafizetésének 



 
 

biztosítékául felajánlja a központi támogatást, helyi adót, gépjárműadót 
és a Start Munkaprogramból származó bevételeit. 

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés 
időtartama alatt a kért hiteleket és járulékait a futamidő éveiben – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai 
során figyelembe veszi. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 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: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

608/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

I. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi u. 34. 
sz. alatti épület felújítás műszaki tartalmának az előterjesztésben 
szereplő fő tételek szerinti módosítását. 

II. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a csökkentett műszaki tartalomnak megfelelő költségvetést 
tartalmazó tervmódosítás elkészítésére vonatkozó szerződés 
megkötésére az eredeti terveket készítő Perfect Project Kft.-vel. 

III. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a K&Z Horizontál Kft.-vel megkösse a módosított 
tervek alapján kiírandó új közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
vonatkozó szerződést, melynek összege nettó 300.000,- Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

609/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Képviselő-testülete elfogadja Füstös Gábor szakértői 
véleményét, és felkéri a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-t, mint Monor városüzemeltető 
cégét, hogy az alábbi feladatokat a Kistónál végezze el: 

1. Táblákat kihelyezni „Az állatok etetése Tilos” felirattal. 
2. Megfelelő téli időjárás esetén a tó teljes felületén a nádvágást 

elvégezni. 
3. Lombhulláskor az avar folyamatos összeszedése, hogy a vízbe a 

lehető legkevesebb kerüljön. 
4. Folyamatos szemétszedés a tó környékén. 

Monor Város Képviselő-testülete elfogadja továbbá a Kistó 2018 évi 5 
alkalommal történő bioremediációs kezelésre Malatech Water Kft által 



 
 

megadott, összesen 775.000 Ft+ 27% ÁFA, azaz bruttó 984.250 Ft 
összegű ajánlatát, egyúttal megbízza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére a Környezetvédelmi Alap terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Kása Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

610/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a parlagfű-irtási operatív program 
teljesítéséről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Kása Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

611/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a generál 
kivitelező SURA 2004 Kft. (Rados Soma) kérelmét és, a gyalogos 
átkelőhelyek megépítésére kötött szerződés előterjesztés szerinti 
módosításához utólagosan hozzájárul. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

612/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a menetrend 
szerinti helyi buszjárat teljesítéséről szóló beszámolót, továbbá nem ír ki új 
pályázatot a szolgáltatás ellátására. További tájékoztatást kér az utas szám 
napközbeni eloszlására, és 2018 februárjában visszatérnek a kérdésre az 
addig ismertté váló további forgalmi adatok tükrében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 



 
 

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

613/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Deák 
Ferenc u. 3. sz. alatti Társasház mögötti területen parkolóhelyek 
kialakítására vonatkozó 2., 4., és 5. koncepció tervet, és kéri azok tervezési 
munkáinak megkezdését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

614/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mátra utcai 
csapadékvíz elvezető árok áthelyezésére beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbbet, mely a SINTÁR BT. (22200 Monor, Katona J. u. 16.) nettó 
656.882,- Ft + ÁFA = bruttó 834.240,- Ft összegű ajánlata. Fedezet a 
környezetvédelmi alap. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Herner István ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

615/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a 
Monor, Malomhegy utca 11647/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 1996 m2 
nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlanát. 
Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy a vételár meghatározása érdekében az 
ingatlan jelenlegi forgalmi értékének meghatározását rendelje meg. 
Az eladási ár összegéről az értékbecslés birtokában dönt. 

Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

616/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 
6364 hrsz. alatt nyilvántartott, 737 m2 nagyságú, árok megnevezésű 
ingatlanát. Ennek érdekében kezdeményezi az ingatlan árokról beépítetlen 



 
 

területre történő átminősítését. Az átminősítést követően a 6364 hrsz.-ú 
ingatlant átsorolja a forgalomképes vagyonelemek közé. 
Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy az átminősítést követően rendelje meg az 
ingatlan megosztását, majd a kialakult ingatlanrészek forgalmi értékének 
meghatározását. 
Az eladási ár összegéről az értékbecslés birtokában dönt. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

617/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 30. 
napjára felmondja a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos 
Szövetsége (Budapest, Dembinszki u. 52.) és Monor Város Önkormányzata 
között 2014. január 15-én, a 3055, 3056, 3057 és 3059 hrsz. alatti 
ingatlanok vásártartás céljára, a 0297/9 hrsz. alatti ingatlan vásártartás 
idején parkolás biztosítására létrejött területhasználati szerződést azzal, 
hogy további tárgyalásokat folytatnak a Szövetséggel arra vonatkozólag, 
hogy másik területet találjanak a Kisállat börzék megrendezésére. 

Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

618/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, 4915/4 hrsz.-
ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra, határidőre beérkezett két 
pályázatot tartalmilag és formailag is érvényesnek fogadja el. 
 
Monor Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet 
értelmében árverést tűz ki. 
 
Az árverés napját 2017. november 23-ában határozza meg, 15:00 órakor. 
Az induló árverési összeg: 28.000.000,- Ft. 
A licitküszöb összege: 500.000,- Ft 
Az árverés vezetője: Bokros Károlyné ügyintéző 
Az árverésen jelen lévő önkormányzati képviselő: Dessewffy Andor 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 
 



 
 

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

619/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monor 
külterület 0307/22 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó jelzálog szerződés 
előterjesztés szerinti módosítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

620/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strázsa újság 
kiadására vonatkozó szerződését 2018. december 31. napjáig 
meghosszabbítja a Régió Lapkiadó Szolgáltató és Kiadó Kft.-vel azzal a 
módosítással, hogy a Polgármester, a lap terjesztésére folytasson további 
egyeztetést más szolgáltatókkal és a megoldási javaslatok kerüljenek vissza 
a Képviselő-testület 2017. decemberi rendes ülésére. 

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

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

621/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése szerinti szociális tűzifa 
beszerzését a NEFAG ZRt. Monori Erdészetétől rendeli meg bruttó 
4.246.500 Ft összegben, illetve a tűzifa darabolását és a címekre történő 
kiszállítását Hárs László egyéni vállalkozótól rendeli meg bruttó 1.143.000 Ft 
összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

622/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 



 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 250.000,- Ft 
keretösszegű támogatást nyújt a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves 
munkájának elismeréséhez, melynek forrása a működési tartalék. 

Határidő:  
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

623/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Homokpuszta Vadásztársaság Egyesület, 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 
16., az önkormányzat tulajdonában lévő, 
 
0102 hrsz.-ú,  4,5520 ha területű,  kivett sh. út (Majori út) 
0107 hrsz.-ú,  6,6097 ha területű,  kivett csatorna (Keleti övcsatorna) 
0111/2 hrsz.-ú,  0,7296 ha területű,   kivett sh. út  (Kisfaludy Paplapos) 
050 hrsz.-ú,  1,3973 ha területű,  kivett sh. út  (Tetei dűlő) 
 
ingatlanokkal az Országos Magyar Vadászkamara által kiírt, 2017. évi 
Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozott tevékenységekre 
pályázzon. Nyertes pályázat esetén a vadásztársaság a fent felsorolt 
ingatlanokra ökológiai zöldfolyosóként használatos cserjék, fák 
(vadgyümölcsök, csonthéjasok) ültetését és ápolását saját felelősségére 
elvégeztesse a három éves fenntartási időszak végéig. 
 
A Képviselő-testület a fenti területek térítésmentes igénybe vétele ellen 
kifogást nem emel, a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Homokpuszta Vadásztársaság 
Egyesülettel az együttműködési megállapodást megkösse. 

Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

624/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési 
rendelet módosítása napirendi pont keretében áttekintette az előirányzatok 
alakulását. A költségvetési helyzetet javító normatív költségvetési 
támogatásként 50.420 ezer forint többletbevétel képződött, melynek egy 
része az intézményeknél került jóváírásra, másik része az Önkormányzat 
működési tartalékát növelte. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek 
alakulása és a kiadási megtakarítások megfelelő alapot képeznek az év végi 
jutalmazás fedezetére, az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre 
álló tartalék erre a célra felhasználható. Amennyiben ez a keret nem 
elegendő a fél havi bruttó bér és járulékaira, illetve az SzJA törvény által 



 
 

kedvezményesen adható a fejenként háromszori minimálbér 10 %-nak 
megfelelő, azaz háromszor 12.750.- Ft/fő ajándékutalvány és járulékai 
fedezetéül, a működési tartalékból maximum 8 millió forint keretösszeget 
biztosít erre a célra. A leírt mértékű jutalmazáshoz szükséges forrás az 
Önkormányzat 100%-os tulajdonú cégeinél rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

625/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bukai Márta 
2200 Monor, Acsádi utca 72. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

626/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Remete 
Szandra 2200 Monor, Németh Á. utca 4/1. 1/5. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

627/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hudoba 
Jusztina 2200 Monor, Pilisi utca 22. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 



 
 

Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

628/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Klaudia 
2200 Monor, Czuczor G. utca 18. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

629/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss 
Richárd János 2200 Monor, Czuczor G. utca 18. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

630/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pálinkás 
Adrienn 2200 Monor, Iglói utca 6. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 



 
 

tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

631/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Molnár 
Martin Zsolt 2200 Monor, Fónyad D. utca 2/A. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

632/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kis Eszter 
Ágnes 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 132. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

633/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kis Melinda 
Boglárka 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 132. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

634/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentirmai 
Máté Gábor 2200 Monor, Somogyi B. utca 38. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

635/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Buzás Réka 
Zsófia 2200 Monor, Gém utca 8. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

636/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bódi 
Barbara 2200 Monor, Magócsi I. utca 5. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 



 
 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

637/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bacskai 
Csilla 2200 Monor, Hunyadi J. utca 22. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

638/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pálinkás 
Krisztián 2200 Monor, Iglói utca 6. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

639/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pintér Márk 
2200 Monor, Csokonai utca 15. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

640/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Köves 
Dorkás 2200 Monor, Jókai utca 24. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

641/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Köves Anna 
2200 Monor, Jókai utca 24. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

642/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Demeter 
Alex 2200 Monor, Nemzetőr köz 7. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

643/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Mayer Réka 
Ágnes 2200 Monor, Dugonics utca 2/A. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

644/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kondákor 
András 2200 Monor, Kölcsey F. utca 19. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

645/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hauptmann 
Gerda 2200 Monor, Árpád utca 13. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

646/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Köves Máté 
2200 Monor, Jókai utca 24. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

647/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Rostás 
Tímea 2200 Monor, Damjanich utca 22/A. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

648/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bódi Mihály 
2200 Monor, Magócsi I. utca 5. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

649/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja György 
Anna Magdolna 2200 Monor, Liszt Ferenc utca 30. szám alatti tanuló 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 
beérkezett pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és 
a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 
Ft/hó támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

650/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Torres Erick 
Alexander 2200 Monor, József A. utca 43. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

651/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kovács 
Áron 2200 Monor, Kolozsvári utca 35. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

652/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kovács 
Flóra 2200 Monor, Kolozsvári utca 35. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

653/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szomoru 
Bianka 2200 Monor, Wesselényi utca 5. szám alatti tanuló Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatát és az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

654/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lábas 
András 2200 Monor, Zólyom utca 71. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

655/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ujlaki Luca 
Márta 2200 Monor, Mátyás kir. utca 49. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatát és 
az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan 10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

656/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bacskai 
Attila Monor, Hunyadi J. utca 22. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott „B” típusú 
pályázatát és 3 x 10 hónapon, azaz hat egymást követő tanulmányi féléven 
keresztül (2018/2019., 2019/2020. és a 2020/2021. tanév) havi 4.000 Ft 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal és értelem szerint 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

657/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja György Zita 
Monor, Liszt F. utca 30. szám alatti tanuló Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott „B” típusú pályázatát és 3 x 
10 hónapon, azaz hat egymást követő tanulmányi féléven keresztül 
(2018/2019., 2019/2020. és a 2020/2021. tanév) havi 4.000 Ft 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal és értelem szerint 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

658/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szomoru 
Laura Monor, Wesselényi utca 5. szám alatti tanuló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott „B” típusú 
pályázatát és 3 x 10 hónapon, azaz hat egymást követő tanulmányi féléven 
keresztül (2018/2019., 2019/2020. és a 2020/2021. tanév) havi 4.000 Ft 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal és értelem szerint 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

659/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Zainkó Gábor 
Monor, Rét utca 3./A. szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát, mivel pályázata a 
benyújtási határidőig papír alapon nem érkezett meg az Önkormányzathoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

660/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Bajkai Beatrix 
Monor, Kazinczy utca 20. szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát, mivel pályázata a 
benyújtási határidőig papír alapon nem érkezett meg az Önkormányzathoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

661/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Busi Dániel 
Monor, Kinizsi utca 53. szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát, mivel pályázata a 
benyújtási határidőig papír alapon nem érkezett meg az Önkormányzathoz. 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Forgách Tamás irodavezető 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

662/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Lászlóné Monor, 
Kossuth L. u. 204. sz. alatti, egyedülálló lakosnak kivételes 
méltányosságból egy naptári évben egy alkalommal, jövedelem határra való 
tekintet nélkül maximálisan adható 71.250,- Ft (hetvenegyezer-
kettőszázötven forint) összegű 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.) sz. önkormányzati rendelet 7. § (6) és (9) bekezdéseiben foglaltak 
alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

663/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vári Tamás Monor, 
Mártírok u. 1. sz. alatti lakosnak kivételes méltányosságból egy naptári 
évben egy alkalommal, jövedelem határra való tekintet nélkül maximálisan 
adható 57.000,- Ft (ötvenhétezer forint) összegű 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.) sz. önkormányzati rendelet 7. § (6) és (9) bekezdéseiben 
foglaltak alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

664/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Kolompár 
Ibolya Monor, Völgy u. 22. sz. alatti lakosnak a DAKÖV Kft-nél fennálló 
közműtartozása miatt benyújtott kérelmét, tekintettel arra, 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.) sz. önkormányzati rendelet 
értelmében a közműhátralékot nem támogatják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

665/2017. (XI. 16.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Varga 
Gyöngyi Monor, Bajcsy-Zs. u. 92/4. sz. alatti lakos édesapja néhai Varga 
Sándor József halálesetének támogatásához benyújtott kérelmét, tekintettel 
arra, hogy nem a Kérelmező volt az eltemettető, a temetési számlák nem az 
Ő nevére szólnak. 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.) sz. önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése kimondja, 
hogy a temetési támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelmező 
vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított 
számla eredeti példányát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

666/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a településképi rendelet tervezetet 
azzal a módosítással, hogy a 22. § (4) bekezdést töröljék belőle, továbbá ne 
tiltsa a rendelet a közterületre néző homlokzaton, tetőn napkollektor 
elhelyezését, és felkéri a főépítészt, hogy az így módosított rendelet 
tervezetet az állami főépítészhez véleményezésre terjesszék fel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

 
 

667/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 
fejlesztési koncepciójának megfelelően a megújuló energiaforrás-napelem 
erőmű 0309/5., 0309/6., 0309/8. hrsz.-ú ingatlanokon történő 
megvalósíthatósága érdekében a területet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 



 
 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Phlegon Kft.-vel kötendő 
településrendezési szerződést előkészítse, továbbá, hogy a területre 
vonatkozó településrendezési eszközök a hatályos HÉSZ rendelet 
módosítását elkészítesse és a véleményezését tárgyalásos eljárásban 
kezdeményezze.  
A dokumentáció összeállításával a TRE-k felülvizsgálatán dolgozó 
Völgyzugoly Kft.-t bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 

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

668/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezői 
vélemény/javaslat alapján az alábbiak szerint támogatja, illetve nem 
támogatja a Településrendezési eszközökkel kapcsolatosan a 
véleményezési eljárásban beérkezett az előterjesztés mellékletét képező 
összegzésben szereplő partnerségi véleményeket: 

-  Berkes Józsefné: nem támogatott, 

-  Veres László: nem támogatott, 

-  Nagy Ivett: támogatott, 

- Nagy Erika: támogatott, 

- Orosz Anita: támogatott, nem igényel szabályozási módosítást, 

- Pintérné Kovács Katalin: nem igényel szabályozási módosítást, 

- Földvári Zsolt: változtatás nem támogatott, 

- Mogyorósiné Kormány Margit: támogatott, 

- Bekker Zoltán: támogatott, 

- Dr. Győri Anett: nem támogatott, 

- Kéri Gergő és társai: nem támogatott, 

- Hegyi István: nem támogatott, 

- Petrovai Tamás: támogatott. 

2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően – az 1. pontban szereplő változásokkal - 
hagyja jóvá Monor Város településrendezési eszközeit: a Szerkezeti tervet, 
és alkotja meg a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Gubán Sándor főépítész 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

669/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fedezethiány miatt nem 
tudja biztosítani a Monori Sportegyesület által a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségéhez a JAG kosárlabdacsarnok öltöző és 
vizesblokképítéssel történő bővítésére benyújtott TAO pályázat önrészét. 

Felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy a JAG kosárlabdacsarnokának 
szükséges öltöző és vizesblokkal bővítését terveztesse meg, és folytasson 
tárgyalásokat a Monori Tankerületi Központtal, mint az ingatlan 
vagyonkezelőjével a közös megvalósításról. Az Önkormányzat magára 
vállalja a terveztetéssel járó költségeket, és megbízza Szőnyi Krisztián 
mérnököt a tervek elkészítésével. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

670/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2017. I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, és átcsoportosít a szociális 
keret terhére a Társaság részére 5 millió forintot a gyermekétkeztetés és a 
közfoglalkoztatás üzletágakhoz eszközbeszerzésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

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

671/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. határozatlan idejű szerződést kössön a Monori 
Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények karbantartási munkáira 
vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 



 
 

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

672/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2018. évi 
üzleti terv koncepcióját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Takács Endre vezérigazgató 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

673/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MÁV 
állomás üzemeltetésnek átvételére vonatkozó szerződést az állomás 
épületének zárása-nyitása nélkül, és a szükséges kiadásokat beépíti a 2018. 
évi költségvetésébe. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Takács Endre vezérigazgató 

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

határozatot hozta: 
 
 

674/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

675/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Kft. 2017. évi üzleti tervének módosítását. 

Határidő: azonnal 



 
 

Felelős: dr. Zsombok László polgármester 
dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

 
 
 

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

676/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv koncepcióját. Felhatalmazza a Vigadó 
Nonprofit Kft.-t a Neoton Família koncert, és a Pál Feri atya előadás 
megszervezéséhez szükséges szerződések megkötésére, és vállalja, hogy 
amennyiben a jegyeladásokból származó bevétel nem fedezi a 
rendezvények költségét, ahhoz forrást biztosít. A Trianoni megemlékezés 
városi rendezvény családi nappá bővítésének lehetőségéről, valamint az 
ehhez szükséges többlet forrás biztosításáról pedig később döntenek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Hanzelik Andrea ügyvezető 

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

határozatot hozta: 
 
 

677/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

678/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Monor, 
Balassi utca felújítása, építése” című projektekről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 
 
 



 
 

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

679/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t, hogy a Balassi utcai burkolt csapadékvíz 
elvezető árok Klapka és Lőcsei utcák közötti szakaszának a tisztítására, és 
a Pozsonyi utca felőli rézsűjének a rendezésére (felesleges föld réteg 
leszedését, meglazult, kimozdult burkoló elemek visszaépítését) 3 
árajánlatot kérjen be. Felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy a burkolt csapadékvíz 
elvezető árok Klapka és Nyitrai utcák közötti szakaszán lévő út felőli rézsű 
megerősítését végeztesse el a SINTÁR Bt.-vel. A munkadíj 113.500,- Ft, 
melynek forrása a környezetvédelmi alap. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

680/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 679/2017. (XII. 14.) KT határozatban bekért 
árajánlatok közül a legjobbat adó vállalkozással a szerződést megkösse. 
Forrás a környezetvédelmi alap. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

681/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen – egyhangú - szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

682/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint 
elfogadja a Monor Városi Sportcsarnok módosított bérleti díjait. Egyúttal 
felhatalmazza a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy indokolt esetben (rendszeres bérlés, hosszú távú bérlés, 
stratégiai együttműködés esetén, városi érdekű bérlés, Vigadó Kft. által 
szervezett rendezvény esetén) max. 25%-os mértékig kedvezményt 
biztosítson a bérlők számára. Valamint hozzájárul ahhoz, hogy a monori 
óvodák a lehetőségekhez képest egy-két havonta egyszer, délelőtti 
időszakban ingyenesen használhassák a sportcsarnokot tornafoglalkozások 
céljából. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

683/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
sportcsarnok eszközbeszerzésére biztosított keretből nettó 460.000,- Ft 
átcsoportosításra kerüljön az aggregátor beüzemelésével, csatlakozásnak 
kiépítésével kapcsolatos költségek fedezetére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

Rajki László ügyvezető 
 
 
 

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

684/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
sportcsarnok előkészítésére kapott támogatás adatlapjának a 2.2. pontja az 
alábbiakra módosuljon: 

1. Ingatlan megvásárlás költsége: 158,0 m Ft 
2. Tervezés és tervezői szolgáltatás költségei: 58,93 m Ft 
3. Építés előkészítésével, a terület-előkészítéssel kapcsolatos 

szolgáltatások költségei: 33,07 m Ft 
4. Előkészítéséhez szükséges eljárási és hatósági díjak, költségek: 0 m Ft 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 



 
 

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

685/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
sportcsarnok megvalósítására kapott támogatás adatlapjának a 2.2. pontja 
az alábbiakra módosuljon: 

1. Multifunkciós Sportcsarnok építésének megvalósításával kapcsolatos 
kivitelezés: 1.240,0 m Ft 

2. Multifunkciós Sportcsarnok építésének megvalósításával kapcsolatos 
szolgáltatások: 10,0 m Ft 

3. Multifunkciós Sportcsarnok megvalósításával kapcsolatos 
eszközbeszerzés: 0 m Ft 

4. Megvalósításhoz szükséges eljárási és hatósági díjak, költségek: 0 m Ft 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

686/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18.000.000 Ft 
működési támogatást nyújt a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére, 
működésének fedezetére (intézményfinanszírozás). 

Fedezet a Monor Városi Sportcsarnok beruházás megvalósítására korábban 
átadott 62.666.785 Ft, melyből a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
csoportosítson át ekkora összeget a működésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

687/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-től évi nettó 24 millió forint bérleti díj 
ellenében bérli a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. a Városi 
Sportcsarnokot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 



 
 

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

688/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. 2018. évi üzleti terv koncepcióját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

689/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérét 10%-kal megemeli 
2018. január 1-től. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

690/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető 
Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 
 
 

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

691/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő- az írásos előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 
2018. évi üzleti terv koncepcióját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Rajki László ügyvezető 

 



 
 

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

 
 

692/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzatának 
2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

693/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának 
a 2017.11.28-i ülésén hozott határozatában foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi szociális keret terhére biztosítja a forrását a Monor és Térsége 
Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkavállalóinak év 
végi jutalmazásához a Monor Város Önkormányzatára eső 3.174 ezer forint 
összegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

694/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monori Bölcsőde részére a 2017. évi bölcsődei normatíva keret terhére 
forrást biztosít a bölcsődei ellátás fejlesztésére 6,5 millió forint, valamint a 
szociális keret terhére a gyermekétkeztetés fejlesztésére 0,5 millió forint 
keretösszegben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

695/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
térfigyelő kamerarendszer fejlesztését beépíti a 2018. évi költségvetési 
koncepciójába. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

696/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város 
Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, azzal a módosítással, 
hogy a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények dolgozóinak a koncepcióba 
betervezett ½ havi jutalmai az Önkormányzatnál elkülönítetten, céltartalék 
soron kerüljenek tervezésre a költségvetésben. Felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, hogy a költségvetés 1.fordulós tárgyalásáig teremtsenek fedezetet 
a hiány megszüntetésére, illetve tegyenek javaslatot a mellékletekben 
jelentkező jelentős többlet kiadás igények fedezetére az addig realizálódó 
többlet bevételek (ingatlan bevételek) terhére, azok időbeli rangsorolására, 
valamint Monor Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet-
tervezetét a koncepcióban meghatározott elvek alapján az államháztartásról 
szóló törvényben foglalt határidőben készítsék el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

 
 

697/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetési koncepciójáról készült független könyvvizsgálói 
véleményt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 



 
 

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

 
 

698/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
közfoglalkoztatás 2017. évi megvalósításáról szóló beszámolót és a 2018. 
évi közfoglalkoztatási tervet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Bajkai Rita ügyintéző 

 
 
 

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

699/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

A Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lefolytatott 
kockázatelemzés alapján az előterjesztés mellékletét képező Monor Város 
Önkormányzata és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi 
ellenőrzési feladatokkal fogadja el: 

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

2. Monori Gondozási Központ vonatkozásában az egyes szociális 
feladatok támogatás igénylésének, elszámolásának törvényi 
előírásoknak történő megfelelőségi, illetve a vonatkozó 
dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelőségi ellenőrzése. 

3. Valamennyi önkormányzati intézmény esetében a közalkalmazottak 
kinevezésének, besorolásának jogszabályi előírásoknak történő 
megfelelőségi, a munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképesítéseknek történő megfelelési ellenőrzése 

4. "Monor, Balassi utca felújítása, építése" című projekt 
lebonyolításának szabályszerűsége 

Egyidejűleg a belső ellenőrzési terv megvalósításának forrását a 2018. évi 
költségvetésben külön soron biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervben szereplő 
ellenőrzési feladat(ok)ra kérjen be árajánlatokat, és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kössön szerződést a feladat ellátására. 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

700/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Monori Petőfi 
Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 27.) intézmény vezetésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

701/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Monori Tesz-
Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.) intézmény vezetésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

702/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Monori Napsugár 
Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) intézmény vezetésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

703/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletének megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Monori 
Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.) intézmény vezetésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 



 
 

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

704/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Monori Bölcsőde zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 Bölcsődék Napja: 2018.04.23. (gondozás nélküli munkanap) 
  Nyári zárva tartás: 2018.07.16. – 2018.08.05. 
 Téli zárva tartás: 2018.12.24. – 2019.01.01. 

Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Fazekas Józsefné intézményvezető 

 
 
 

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

705/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő óvodák nyári zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 Monori Petőfi Óvoda 2018.06.18. – 2018.07.13. 
  Monori Kossuth Lajos Óvoda 2018.06.25. – 2018.07.20. 
 Monori Szivárvány Óvoda 2018.06.25. – 2018.07.20. 
  Monori Napsugár Óvoda 2018.07.23. – 2018.08.18. 

Monori Tesz-Vesz Óvoda 2018.07.23. – 2018.08.18. 

Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 
Óvodavezetők 

 
 
 

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

706/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállításnál az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma elrendelésében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) szervezeti egységének 
igazgatója, mint könyvtári szakértőnek a 2017. november 23-án tartott 
helyszíni vizsgálata megállapításait tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, 
hogy tovább gondolja a Könyvtár zárva tartásának a lehetőségét a 
következő két alternatíva közül:  
- 1.) ne hatnapos munkahéttel dolgozzanak az alkalmazottak, vagy 
- 2.) nyári, iskolai szünidőben két hét zárva tartás legyen meghatározva. 
Ennek érdekében a Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
vizsgálja meg, milyen a környező településeken lévő könyvtárak nyitva 



 
 

tartási rendje, és ennek ismeretében térjenek vissza a Könyvtár zárva 
tartásának meghatározására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

707/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Monori Gondozási Központnál 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 2017. október 31-én tartott 
élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági, élelmiszer minőségi szempontok 
értékelésére vonatkozó helyszíni minősítés megállapításait és az abban 
foglaltakra az Intézményvezető által készített intézkedési tervet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

708/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Monori Kossuth Lajos 
Óvodánál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 2017. augusztus 
7-én tartott tálaló-konyha élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 
minősítéséről szóló helyszíni ellenőrzés megállapításait. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

709/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Monor és Térsége Integrált 
Család- és Gyermekjóléti Központnál a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztály által 2017. március 
24-én tartott hatósági ellenőrzésének megállapításait. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 



 
 

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

710/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Monor és Térsége Integrált 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztály által 2017. március 
20-án és 22-én tartott hatósági ellenőrzésének megállapításait. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

711/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre 
támogatási szerződést köt a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetével az Utcai Gondozó Szolgálat támogatására. A támogatás 
összege az előző évivel megegyezően 55.000,- Ft/ hó. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

712/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja 
szerinti véleményezési joga alapján a Monori Jászai Mari Általános 
Iskolában kiírt intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt 
pályázaton induló két jelölt közül Németh Ildikó pályázatát támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Burján Sándor ügyintéző 

 
 
 

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

713/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően közbeszerzési eljárást ír ki a Petőfi u. 34. 



 
 

szám alatti épület felújítására vonatkozóan, úgy, hogy az ablakok belső 
szárnyának cseréjét, külső szárnyának felújítását tartalmazza a kiírás. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Kerepeszki Ildikó irodavezető 
 Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

714/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy 
a DIGI Kft. a Csokonai utca – Strázsahegyi út kereszteződésében lévő 
közterületen tornyos bázisállomást létesítsen. 

Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

715/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
Ipar utca 4915/4 hrsz.-ú ingatlan árverés útján történő értékesítéséről készült 
tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

 
 

716/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi 
gyepmesteri szolgáltatásról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Kása Zoltán ügyintéző 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

717/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy gyepmesteri feladatok ellátására a 2017. évi megbízási 
szerződés 6. pontja alapján a szerződést azonos feltételekkel 2018. évre a 
HD-Herczig Kft.-vel, mint a Szomorú Szív Kft. jogutódjával hosszabbítsa 
meg. 

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

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

 
 
 

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

718/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Intézmények fenntartási, felújítási 
munkáiról szóló tájékoztatást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Rozsnyay Zoltán ügyintéző 

 
 
 

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

719/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Ipar utca felújításának műszaki tartalmáról a talajmechanikai szakvélemény 
ismeretében dönt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Herner István ügyintéző 

 
 
 

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

720/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

1. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredetileg kiajánlott SCHNEIDER EVLink Parking EVF2S22P22R típusú 
francia gyártmányú elektromos töltőoszlopok helyett a finn gyártmányú 
Ensto Chago Pro EVF200-BSACH típusú elektromos töltőoszlopok 
telepítését kéri. 



 
 

2. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hálózati csatlakozási díj támogatási összegen felüli részét bruttó 283.608,-
Ft-ot saját forrásból megelőlegezi, illetve a visszatérítés után fennmaradó 
bruttó 39.768,-Ft költséget tudomásul veszi. 

Forrása a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

721/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
munkacsoportot hoz létre dr. Zsombok László polgármester, Darázsi Kálmán 
alpolgármester, Csuzi Szabolcs képviselő, Juhász László képviselő, Szőnyi 
Sándor képviselő és Kerepeszki Ildikó irodavezető részvételével annak 
érdekében, hogy a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségeiről tovább 
tárgyaljon, felkéri a MŰVÁK Irodát, kérjen be árajánlatot a DÉMÁSZ-tól is a 
fejlesztésre, üzemeltetésre vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Leé István ügyintéző 

 
 
 

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

722/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Biaplan Kft.-vel kötött „Monor, Székely Bertalan köz 
közvilágítás bővítés kiviteli terv készítés” tárgyú vállalkozási szerződés 
felbontására, valamint „Monor, Székely Bertalan köz közvilágítás bővítés 
kiviteli terv készítés” tárgyban az új tervező kiválasztására irányuló 
ajánlatkérések alábbi  vállalkozások részére történő kiküldésére és a 
közülük kiválasztott nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 

1. Kőhegyi Mérnök Iroda Kft. 
Képviseli: Kőhegyi László 
2730 Albertirsa, Pacsirta u. 25/a 

 kohegyi.kft@t-online.hu 

2. Csapó Sándor egyéni vállalkozó 
Képviseli: Csapó Sándor 
2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 22. 
sandorcsapo@t-online.hu 

3. SZEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. 
Képviseli: Eke Péter 
6724 Szeged Cserzy Mihály u. 10. 

mailto:kohegyi.kft@t-online.hu
mailto:sandorcsapo@t-online.hu


 
 

szelterv@szelterv.hu 

4. POLAR-STÚDIÓ 2. Kft. 
Képviseli: Lévai Gábor 
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56. 
polar2@polar2.hu 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

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

723/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Térfigyelő 
kamerarendszer Fejlesztésének Vizsgálatával megbízott Munkacsoport 
előterjesztés szerinti javaslatait. Ennek megfelelően felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, kérjen be indikatív árajánlatokat az úgynevezett hibrid, azaz optikai 
szálas és mikrohullámú rendszer kialakítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

724/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-
testület 2018. I. féléves munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete 
szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

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

725/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pánd 
településsel kötendő megállapodást a házi segítségnyújtás ellátására, 
amennyiben Pánd Község Önkormányzata nyilatkozik arról, mikortól 
igényelnék az ellátását, és vállalják az ezzel járó költségeket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

mailto:szelterv@szelterv.hu
mailto:polar2@polar2.hu


 
 

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

 
 

726/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz 
létre Csuzi Szabolcs képviselő, Juhász László képviselő és dr. Ugrin Dániel 
aljegyző részvételével. A munkacsoport folytasson egyeztetéseket a 
kisvállalkozói gazdaságélénkítési programban való részvételről, és a januári 
testületi ülésre terjesszen elő ezzel kapcsolatban javaslatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

727/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 094/1 hrsz.-ú, 18363 
m2 területű szántó ingatlanra Bekker Sándor, 2200 Monor, Pilisi út 14. alatti 
lakos bérlővel, valamint a 094/15 hrsz.-ú, 28320 m2 területű szántó 
ingatlanra Kaldenekker Péter, 2200 Monor, Alkotmány u. 7. sz. alatti 
lakossal 2006. július 17-én, határozatlan időre kötött mezőgazdasági 
haszonbérleti szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
6:354. § (1) bekezdése értelmében, 2018. január 1-től 2018. június 30. 
napjára, hat hónapos felmondással, a gazdasági év végére felmondja. 

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

Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

728/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Monori Bölcsőde előtti közterületi parkoló tervezési feladataira elfogadja 
Zsilák Zoltán úttervező nettó 338.000,- Ft +ÁFA összegű ajánlatát. 
Forrása a működési céltartalék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

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

729/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Bizottságának jelenleg megállapított összegű 2017. évi bizottsági keretét 
20.000,- Ft-tal megemeli, melynek forrásaként a működési tartalékot 
határozza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

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

 
 
 

Szavazás: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

730/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a Corso pénzügyi főkönyvi program licenc követési díjához 2018. április 1-től 
2019. március 31-ig 350.000,- Ft + ÁFA / hó összegű követési díjat kell 
fizetni a jelenlegi összeg helyett. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Forgách Tamás irodavezető 

 
 
 

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

731/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 620/2017. (XI. 16.) 
KT határozatát akként módosítja, hogy a lap terjesztésére vonatkozó 
rendelkezések vonatkozásában is meghosszabbítják a Régió Lapkiadó Kft.-
vel fennálló szerződést 2018. március 31. napjáig, egyidejűleg pedig 
felhatalmazza a Polgármestert a Strázsa újság terjesztésére vonatkozó 
pályázati felhívás közzétételére oly módon, hogy az arra beérkezett 
ajánlatokat a Képviselő-testület a 2018. március havi soros ülésén tárgyalni 
tudja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

732/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonú Pedagógus földek megvásárlására vonatkozó szándékáról szóló 
tájékoztatást tudomásul vette, a tájékoztatásban elhangzott tevékenység 
folytatásához, jelenlegi ismeretei alapján elvi hozzájárulását adja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
Kerepeszki Ildikó irodavezető 
Bokros Károlyné ügyintéző 

 
 
 

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

733/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 
 
 

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

 
 

734/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Istvánné 
Monor, Székely Bertalan utca 10/A. sz. alatti lakosnak a települési 
létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmét nem támogatja a 
jövedelmére való tekintettel, mivel az 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.) sz. önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott mértéket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

 
 

735/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Léber Mihályné 
Monor, Ybl M. u. 15. szám alatti lakost 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 10. § (1) 
bekezdése alapján elemi kárra (szélvihar következtében házuk tűzfalának 
leomlására) tekintettel 300.000,- Ft (háromszázezer forint) települési 
támogatásban részesíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző 

Bajkai Ágnes ügyintéző 
 
 
 

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

736/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bálint Sándor Monor, 
Vörösmarty u. 13. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

737/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barrayné Gál Judit 
Monor, Deák F. u. 2. 3. lph. I. em. 3/A. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

738/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berencsi Zoltán 
Monor, Batthyány u. 21. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

739/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicskei Sándor 
Monor, Kinizsi u. 6/A. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

740/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bittó Tibor Monor, 
Péteri u. 20. sz. alatti lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

741/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bódi János Monor, 
Temesvári u. 13. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

742/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bódiné Koch Csilla 
Monor, Bajcsy Zs. u. 40. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

743/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bódiné Reisinger 
Katalin Monor, Temesvári u. 13. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

744/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borus József Monor, 
Tetei dűlő, Tetei köz tartózkodási helyű lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

745/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borus István Monor, 
Tetei dűlő, Tetei köz tartózkodási helyű lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

746/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Burján László Zoltán 
Monor, Erzsébet királyné u. 6. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

747/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Buzás Dóra Monor, 
Bajcsy Zs. u. 75. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

748/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csicsák Sándorné 
Monor, Pósa Lajos u. 14. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

749/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Danyi Krisztina 
Monor, Damjanich u. 10. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

750/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dengyel Katalin 
Monor, Deák F. u. 34. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

751/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dóczi György Monor, 
József A. u. 36. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

752/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farka Gézáné Monor, 
Árpád u. 17. sz. alatti lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

753/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fazekas Károly 
Monor, Laposhegy 009808 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

754/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér Melinda 
Krisztina Monor, Temesvári u. 4. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

755/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gellért Henrietta 
Monor, Bajcsy Zs. u. 11609 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

756/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gellértné Szirtes 
Csilla Monor, Bajcsy Zs. u. 11609 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

757/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyenes Ferenc 
Monor, Bercsényi u. 16. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

758/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngy József 
Monor, Gábor Áron u. 16. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

759/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hanusfalvi Árpád 
Monor, Mikszáth Kálmán u. 30. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

760/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedűsné Csóra 
Éva Monor, Bercsényi u. 46. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

761/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegyi Dániel István 
Monor, József A. u. 35. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

762/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Jánosné 
Monor, Tó u. 8. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

763/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jóni Pál Monor, 
Dózsa Gy. u. 8. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

764/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállai Jenőné Monor, 
Cinka Panna u. 1/4. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

765/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállay Rozália Monor, 
Somogyi B. u. 26/a. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

766/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Katona István Monor, 
Völgykút 009029 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

767/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keszeg Tibor Sándor 
Monor, Eötvös u. 19. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

768/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Király Zoltán Monor, 
Munkás u. 6/B. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

769/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Mihály Monor, 
Forrás szőlő 2. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

770/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Sándor Monor, 
Szilhát u. 20. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

771/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kókai Attila Monor, 
Simon István u. 3. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

772/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kolompár Józsefné 
Monor, Cinka Panna u. 1/2. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

773/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kolompár Károly 
Monor, Cinka Panna u. 2. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

774/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kolompár Katalin 
Monor, Forrás szőlő 5. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

775/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Korbács Ferencné 
Monor, Kistói u. 31. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

776/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Endre lakcím 
nélküli lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

777/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Károly István 
Monor, Völgykút 9070/2 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

778/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Zsuzsanna 
Judit Monor, Kinizsi út 60066/11 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

779/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krizsán Zsolt Monor, 
Móricz u. 19. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

780/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lakatos József 
Monor, Klapka u. 1. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

781/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lóránt Béláné Monor, 
Völgy u. 31. sz. alatti lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

782/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magócsi Margit 
Monor, Móricz Zs. u. 74. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

783/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Makai Árpád Monor, 
Bercsényi u. 21. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

784/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Makai Attila Monor, 
Laposhegy 1000/4 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

785/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Makai Rozália Monor, 
Bercsényi u. 16/A. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

786/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Méhész István lakcím 
nélküli lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

787/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros István 
Monor, Somogyi Béla út 31/A. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

788/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Meszesán Jánosné 
Monor, Laposhegy 10780 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

789/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Gyula Zoltán 
Monor, Szélmalom u. 135. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

790/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Gyula 
Zoltánné Monor, Szélmalom u. 135. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

791/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Béla Monor, 
Cinka Panna u. 1/2. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

792/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Katalin Monor, 
Arany J. u. 28. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

793/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Német Bálint Monor, 
Napsugár u. 27. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

794/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Német János Monor, 
Napsugár u. 27. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

795/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Krisztián Monor, 
Tó u. 18. sz. alatti lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

796/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Róbert Monor, 
Kossuth L. u. 50. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

797/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Palotai István Monor, 
Móricz Zs. u. 19. sz. alatti tartózkodási 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

798/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Palotai Károly Monor, 
Erzsébet királyné u. 19. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

799/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polyák István László 
lakcím nélküli lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

800/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Püski László Mihály 
Monor, Nemzetőr u. 16. sz. alatti tartózkodási helyű lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

801/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Püskiné Tönköl 
Ágnes Monor, Somogyi Béla u. 59. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

802/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Bernadett 
Monor, Bajcsy Zs. u. 46. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

803/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rafael Attila lakcím 
nélküli lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

804/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sáránszki Pál Monor, 
Holdsugár u. 16. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

805/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Soltész Lászlóné 
Monor, Erzsébet királyné útja 38. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

806/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sörös Gábor Monor, 
Bercsényi u. 12. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

807/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sörös Tibor Monor, 
Avar u. 47. sz. alatti lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

808/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Styiansznyi Gézáné 
Monor, Széchenyi u. 35. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

809/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabados Sándor 
Monor, Árpád u. 26. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

810/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó László Monor, 
Kölcsei u. 22. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

811/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szász Kornélia 
Monor, Irányi u. 23. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

812/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szász Sándorné 
Monor, Irányi u. 23. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

813/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs István Monor, 
Bem u. 32. sz. alatti lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

814/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Túri Sándor Monor, 
Strázsahegy 10037 hrsz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

815/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Túróczi Imréné 
Monor, Kisfaludy u. 60. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

816/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ujvári István Monor, 
Kisfaludy u. 4. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

817/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Urbán István Monor, 
Jósika u. 13. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

818/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Istvánné 
Monor, Pince u. 24. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

819/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Tamás Monor, 
Fráter Gy. u. 2. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

820/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vidák István lakcím 
nélküli lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

821/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vidák János Monor, 
Tó u. 16. sz. alatti lakosnak 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 szociális 
ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű karácsonyi 
élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 



 
 

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

822/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vereszki Ildikó 
Monor, József Attila u. 86. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

823/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács László 
Monor, Irányi u. 3/A. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 

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

824/2017. (XII. 14.) KT határozat 
 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakó Erzsébet 
Monor, Czuczor u. 36. sz. alatti lakosnak 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 szociális ellátásként nyújtható bruttó 10.000,- Ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
dr. Ugrin Dániel aljegyző 


