
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2017. január 16-án a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) emeleti tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen van: Szőnyi Sándor bizottsági elnök, 
 Barna Attila bizottsági tag /17 óra 5 perctől/, 

 Lendvay Endre bizottsági tag, 
 Magdics Máté bizottsági tag, 
 Balog Imre Áron bizottsági tag. 
 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Zsombok László polgármester, 
 Darázsi Kálmán alpolgármester, 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző. 
 
Vendégként jelen van: Zahorecz Sándor rendőr alezredes rendőr tanácsos, rendőrkapitány. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Malatinszki Ágnes. 
 
 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Tisztelettel köszönti a Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén 
résztvevőket. A Bizottság ülését 17 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, 
mert az ülés kezdetekor 4 fő bizottsági tag jelen van. Van-e módosító javaslat a napirenddel 
kapcsolatban? Ha nincs, ő kéri, hogy vegyék fel 5. napirendi pontként a „Polgármester, alpolgármester 
2017. évi illetményének meghatározása” című előterjesztést. Aki elfogadja az így módosított 
napirendet, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 

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

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE 
 
1. A Monori Rendőrkapitányság tájékoztatója a két ülés közötti eseményekről 

Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrkapitány 
 
2. Monor Város Önkormányzata és a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 

megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 
 

3. Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 kódszám) 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 
 

4. A Monori Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szüneteinek meghatározása 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 
 

5. Polgármester, alpolgármester 2017. évi illetményének meghatározása 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 

 
 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Balog Imre 
Áron bizottsági tag legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 

Szavazás: a Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Balog Imre Áron 
bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

17 óra 5 perckor Barna Attila megérkezett, így 5 fő bizottsági tag van jelen az ülésen. 
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1.) A Monori Rendőrkapitányság tájékoztatója a két ülés közötti eseményekről 
Előadó: Baár Pál rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Átadja a szót Zahorecz Sándor rendőr alezredes, rendőrségi 
tanácsos, rendőrkapitány úrnak. 
 
Zahorecz Sándor rendőr alezredes rendőrkapitány: Nem volt kiugró esemény, csendes volt az 
elmúl hónap a kapitányság területén. Fokozott rendőri jelenlét volt a közterületeken és a bevásárló 
központoknál. 4 baleset volt, az egyik egy gyalogátkelőhelynél, ott ütöttek el egy fiatalembert. Üllőn 
történt egy emberölés. 
 
Barna Attila bizottsági tag: Gellértné Szirtes Csilla pénztárcáját ellopták. 
 
Zahorecz Sándor rendőr alezredes rendőrkapitány: A buszpályaudvar pénztárának ablakát 
betörték, elloptak 5000 Ft-ot. A kamerák rögzítették az esetet, a felvétel segítségével elfogták a 
tettest.  
 
dr. Zsombok László polgármester: A december 1-jén életbe lépett, a közterületi alkoholfogyasztást 
tiltó rendelet betartatásához kéri a rendőrség segítségét. 
 
Zahorecz Sándor rendőr alezredes rendőrkapitány: Törekedni fognak rá, hogy a rendeletnek 
érvényt szerezzenek. 
 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: A hétvégén zajlott a Jégvirágtól Borvirágig nevű rendezvény a 
Strázsahegyen. Mit tud róla Rendőrkapitány Úr? Rendben lezajlott? 
 
Zahorecz Sándor rendőr alezredes rendőrkapitány: Esemény nélkül telt a rendezvény. Itt szeretné 
megjegyezni, hogy az operatív feladatok végrehajtásához több autóra lenne szükségük. 
 
Darázsi Kálmán alpolgármestert: A strázsahegyi rendezvényen ő is részt vett, a körzeti 
megbízottakon kívül további 4 járőrrel találkozott, tehát a rendezvényt alaposan biztosították. 
 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Van-e további kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, a napirendi pontot lezárja. 
 
 
 
2.) Monor Város Önkormányzata és a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 

megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót dr. Ugrin 
Dániel aljegyző úrnak. 
 
dr. Ugrin Dániel aljegyző: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
A megállapodásban egy jogszabályi hivatkozást kell módosítani. 
 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha 
nincs, kéri, aki elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 

 
 

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

1/2017. (I. 16.) JKB határozat 
 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésében foglaltak alapján javasolja Monor 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy vizsgálja felül 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 
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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 tartsa hatályában 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 

 
 
 
3.) Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-

1.2.1-VEKOP-16 kódszám) 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót dr. Ugrin 
Dániel aljegyző úrnak. 
 
dr. Ugrin Dániel aljegyző: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban 
 
dr. Zsombok László polgármester: Van, ahol már használják ezt a rendszert, így várhatóan, mire 
Monoron is áttérnek erre, a kezdeti problémák már kiküszöbölésre kerülnek. Remélhetőleg 
gyorsabban tudják majd követni a jogszabályi változásokat, mint a piaci programokkal, és olcsóbb 
lesz. 
 
Barna Attila bizottsági tag: Szükség lesz-e informatikai fejlesztésre az új rendszer bevezetéséhez? 
 
dr. Ugrin Dániel aljegyző: Igen. 
 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Van-e további kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Ha nincs, 
kéri az írásos határozati javaslat elfogadásának támogatását. Aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel 
jelezze. 

 
 

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

2/2017. (I. 16.) JKB határozat 
 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolja Monor Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének, vegyen rész a „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 kódszámú) pályázaton és hatalmazza fel a polgármestert, 
hogy 2017. február 1. és február 28. közötti időtartamban, az e célra 
megfelelő szakmai tartalmú pályázatot benyújtsa. 
Egyidejűleg a pályázat projektmenedzsmenti feladataival a pályázati 
felhívásban, támogatás esetén meghatározott keretösszeg erejéig bízza 
meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Zsombok László polgármester 

dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 dr. Ugrin Dániel aljegyző 
 
 
 

4.) A Monori Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szüneteinek meghatározása 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Ha nincs, kéri az írásos határozati javaslat 
elfogadásának támogatását. Aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze. 

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

 
3/2017. (I. 16.) JKB határozat 

 
A Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolja Monor Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének, 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 rendeljen el. 
Egyidejűleg kérje fel 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 
 
 
 

5.) Polgármester, alpolgármester 2017. évi illetményének meghatározása 
Előadó: Szőnyi Sándor elnök 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Az előterjesztést megkapták. 
Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Ha nincs, kéri, aki támogatja a polgármesteri 
illetményről szóló írásos határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. 

 
 

Szavazás: a Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
4/2017. (I. 16.) JKB határozat 

 
A Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolja Monor Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének, hogy – figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
71. §-ban foglalt változásokra -, vegye tudomásul, hogy a jogszabály 2017. 
január 1-től a polgármester illetményét 698.019,- Ft-ban, míg a 
költségtérítését az illetmény 15 %-ában állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Bajkai Rita ügyintéző 
 
 

dr. Zsombok László polgármester: 2014. évben csökkentették a polgármesteri illetményeket. 
 

Darázsi Kálmán alpolgármester: A köztisztviselői béremelés miatt került sor erre. 
 

Szőnyi Sándor bizottsági elnök: Kéri, aki támogatja az alpolgármesteri illetményről szóló írásos 
határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. 

 
 

Szavazás: a Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
5/2017. (I. 16.) JKB határozat 

 
A Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolja Monor Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének, hogy – figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
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80. §-ban foglaltakra -, 2017. január 1-től az alpolgármester illetményét 
626.500,- Ft-ban, míg a költségtérítését az illetmény 15 %-ában, azaz havi 
bruttó 93.975,- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző 
 Bajkai Rita ügyintéző 
 
 

Lendvay Endre bizottsági tag: A képviselők tiszteletdíja nem kerül megemelésre? 
 

Szőnyi Sándor bizottsági elnök: A képviselő-testületi ülésig van mód javaslatot tenni erre is. 
Ha további kérdés, észrevétel nincs, a napirendet lezárja, az ülést 17 óra 36 perckor berekeszti. 
Megköszöni a részvételt és a munkát. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Szőnyi Sándor Balog Imre Áron 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 
 
 

Malatinszki Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


