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Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének  
 
 
Tárgysorozata: 
 
Jegyzőkönyve:  
 
Rendeletei: 7 
 
Határozatai: 73-83 
 
 

T á r g y s o r o z a t a  
 

1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási tárgyalások állásáról és lejárt határidejű 
határozatokról 
Előadó: Juhász Sándor polgármester 

 
2.) Tsp. Előterjesztés a belső ellenőrzési és stratégiai terv elfogadására 
Előadó: Dr. Práczki Péter bizottsági elnök 

 
3.) Tsp. Előterjesztés az adatvédelemről szóló rendelettervezet megtárgyalására 
Előadó: Vargáné Vass Éva jegyző 
 
4.) Tsp. Előterjesztés a 2006. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 
Előadó: Szalai Gábor bizottsági elnök 
 
5. ) Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola és a Családsegítő és Gyermekvédelmi 
Szolgálat szervezésében induló nyári napközis tábor támogatásáról 
Előadó: Dr. Práczki Péter bizottsági elnök 
 
6.) Tsp. Előterjesztés a római katolikus egyházközség szervezésében induló nyári tábor 
támogatásáról 
Előadó: Dr. Práczki Péter bizottsági elnök 

 
7.) Tsp. Tájékoztató az önkormányzat 2007. I. negyedévi gazdálkodásáról  
Előadó: Juhász Sándor polgármester 
 
8.) Tsp. Egyebek 
 
 

 
Monorierdő, 2007. május 31. 
 
 
 
 
 Juhász Sándor 
 polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, Borbás Elvira, Hornyák Balázs, Kiss 
Dénes László, Dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor, Pádár Erika, Tóth Attila, Hornyák Balázs 
 
Távollévő képviselők: Dr. Páczi Antal, Dzsupin Imréné 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: Vargáné Vass Éva jegyző  
 
Juhász Sándor polgármester: köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Barna István urat a Közép-
Magyarországi régiótól és Majláth Konrád Konstantin szakértőt. A testületi ülést 15:30 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselők több mint fele jelen van. 
Ismerteti a napirendet.  
Javasolja, hogy az ismertetés szerinti napirendet és annak sorrendjét a testület fogadja el. 
 
A képviselő-testület a napirendre és annak sorrendjére tett javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta. 
 
Juhász Sándor: felkéri a meghívott Barna István urat egy rövid bemutatkozásra  
 
Barna István: elmondja magáról, hogy a közép-magyarországi régió monori kistérségi képviselője. Az Új 
Magyarország Fejlesztési terv kapcsán kialakult tavaly egy képviseletei hálózat. Ez az az ügynökség, mely 
az uniós pályázatokat koordinálja. A pályázatoknál tudnak segítséget nyújtani, illetve a fejlesztési 
elképzeléseket összefogni. A monori kistérség jelen pillanatban egy átalakulóban lévő kistérség. Most 
Monorierdő a szétválás miatt egyenrangú társa lett a kistérségnek. Aktualitás, hogy 3 kistérség jelezte a 
kilépési szándékát, 2 pedig, Üllő és Vecsés viszont be szeretne lépni. Feladatai közé sorolja az uniós 
pályázatokkal kapcsolatos tanácsadást, informálást. Az első körös uniós pályázatok, amelyek idén lezárulnak, 
még 3 évig aktualitásukat nem vesztik el. Megjegyzi, hogy néhány képviselővel találkozott már különböző 
uniós fórumokon, és ha bárkinek elképzelése van felajánlja segítségét. Kéri, hogy pár szóban a testület 
tagjainak bemutatkozását kéri. 
 
Dr. Páczi Antal érkezik 15:45 perckor. 
 
A képviselők bemutatkozásánál Dr. Páczi Antal megjegyzi, hogy az egészségügy területén változásokra 
lenne szükség, nincs pl. tanácsadó helyiség, védőnői körzet, pedig sok gyermek van. Nincs csecsemő és 
nővédelmi tanácsadó sem. Elmondja, hogy a személyi feltételek adatottak csak helyiség nincs.  
Dr. Práczki Péter szerint a legjobb, ha e-mailben jönnek a lehetőségek.  
Borbás Elvira elmondja, hogy három iskolával összefogva nyertek tavaly egy pályázatot, és sikerült 
bevezetni az integrációs oktatást. 
 
Barna István: az e-maileket mindig meg fogja küldeni, hogy milyen lehetőségek vannak és abból lehet 
szemezgetni. Megjegyzi, hogy mindenképpen el kell különíteni pénzt arra, hogy a tervezési fázisra legyen 
pénz. Ha a tervek megvannak és előkészített a projekt, megtalálják azokat a csatornákat, ahol végig lehet 
vinni. Javasolja egy prioritási lista készítését.  
 
Juhász Sándor: megjegyzi, hogy az iskolában is áldatlan állapotok vannak, hiszen nem lehet kifűteni és a 
helyiség sem elég.  
 
Barna István: elmondja, hogy jelenleg csak felújításra van pályázat, de jövő hétre megkérdezi. 
Az utakkal kapcsolatos pályázatokról elmondja, hogy 50%-os önrészre van szükség, így sok önkormányzat 
elesik a lehetőségtől.  
Ismerteti a testülettel, hogy Vékony Ferencéknek van egy egyesületük a Vecsési Vállalkozók Szövetsége, egy 
érdekegyeztetési irodát hoznak létre. A monori kistérségi fejlesztési irodában Fazekas Krisztina és Nyeste 
László dolgozik.  
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1. Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási tárgyalások állásáról és lejárt határidejű 
határozatokról 

 
Juhász Sándor: ismerteti a testülettel, hogy tárgyaláson voltak, ahol Pogácsás Tibor, Babinszki úr, a jegyző, 
valamint Monorierdő részéről alpolgármester asszony, jegyző asszony és ő volt jelen. Fölvetették a leválással 
kapcsolatos dolgot, hogy jó lenne megállapodni. Elmondta a monorierdei verziót, mindenki tudja, mert 
elhangzott Cséven is. Úgy érzi, hogy Pogácsás úr és Babinszki úr is hajlik a dologra. Náluk tegnap volt 
testületi ülés és ott születtek testületi határozatok. Ezt a megállapodást nem tartja túl gazdaságosnak, de 
elfogadható és jó. Tény, hogy Monortól pénzt nem fog kapni Monorierdő soha. A törvénymódosítási 
javaslattal kapcsolatban volt a jegyzővel az Országgyűlés Hivatalában tartott bizottsági ülésen. Ott azt 
mondták el, hogy ha nincs más megállapodás a két önkormányzat között, akkor a lakosságszám arányosan 
történik a külterület megosztása is. Ha viszont pereskedésre került sor, az lehet akár 10 év is.  
 
Vargáné Vass Éva: tájékoztatja a testületet, hogy most kapták a monori határozatokat, a tegnapi döntést, ami 
kiosztásra kerül. 
 
Juhász Sándor: egyben változott attól, amit Monorierdő leírt, hogy a Kövál Rt. tulajdonjoga maradjon csak 
Monoré és arról Monorierdő mondjon le. A Kövál Rt.-nél van egy alapítvány is, általában keletkezik 1,5-2 
millió Ft közötti nyereség évente, amit a Kövál mindig visszaforgat. Monornak ez az egy kikötése volt. 
Tudni kell, hogy van ott egy alapítvány is, így hárman lennének a tulajdonosok, de ott szavazati joga 
Monorierdőnek nulla lenne. Ezzel veszíteni való nincs. 
Az Erdőgáz Kft-t egy az egyben átadják. 
 
Majláth Konrád Konstantin: azon volt, hogy a lehető leggyorsabban el kell indítani a pert. Részt vett már 
ilyenben és az hosszú folyamat. A részmegállapodás, melyet átküldött Monor, az ügyvéd asszony átnézte, 
javítva és módosítva visszaküldte. El tudja fogadni, mert egyrészt az egy részmegállapodás, bizonyos 
értelemben Monorierdő olyan vagyonhoz jutna, ami kézzelfogható és egyértelmű, utána még lehet további 
osztozkodásba belemenni.  
Korrekciót igényelne az címben, hogy ne ingatlanok, hanem vagyonelemek, vagy vagyonrészek szerepeljen. 
A 6. pont a záró rendelkezéseken. Rögzíteni kell, hogy „a további vagyonátadásig Monor Város 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Monorierdő hozzájárulását bekéri minden vagyonelem 
megterhelése vagy értékesítése előtt, amely nem Monor belterületén lévő önkormányzati törzsvagyon és 
forgalomképes vagyonelemet érint.” 
Ha bármilyen elidegenítést akar Monor, azt csak Monorierdő tudtával és hozzájárulásával teheti meg, 
függetlenül attól, hogy átadta ezeket az elemeket. Ezzel kapcsolatban van egy magyarázatrész. A különbség a 
kettő között az, hogy ha az eredeti 6.1. pont kerül leírásra, akkor szinte lemondtak minden olyan 
lehetőségről, hogy további vagyonelemeket kapjanak, mert addig Monor bármit eladhat, amíg újabb 
egyezséget nem kötnek. Hiszen ahhoz, járulnának hozzá, hogy Monor területén - eddig még jogilag minden 
Monor területe, mert nem állapodtak meg a közigazgatási határról se, ez lesz az első része a közigazgatási 
határ kijelölésének is – bármivel szabadon rendelkezzen. Ha ezt a monori jegyző készítette, akkor elrejtett 
akna. 
Csak ezekkel a módosításokkal lehet elfogadni. 
 
Juhász Sándor: az 1508 ha-al indítottunk és hogy mit vettünk át. Amit a Konrád említett az a belterületre 
vonatkozik és a kempingre, ami Cséven született a megállapodást, hogy a belterületet és a kempinget 
átadják. Ez a szerződés arra vonatkozik. Nem az egész 1508 ha-ra. az 1508-ha-ra később kerül 
megállapodásra, a határ még nincs megjelölve.  
 
Vargáné Vass Éva: javasolja az előterjesztést két részre osztani. Először beszéljenek a részmegállapodás 
tervezetről, ami Monor részére az ügyvédi iroda előkészített és a monori aljegyző átdolgozott. Hozzánk már 
átdolgozva került a részmegállapodás tervezet. A március 20-i döntésnek megfelelően a belterületi ingatlanok 
és a kemping átadásáról szól a tervezet és erre vonatkozott mindaz, amit Konrád elmondott. Amikor ezt 
lezártuk, akkor térnénk át az 1508 ha-ról szóló megállapodásra.  
 
Tóth Attila: kérdezi, hogy a 4.2. pontban, hogy Monor Város Önkormányzata kijelenti, hogy a 4.1. pont 
szerinti ingatlanok per- jel- igény- és tehermentesek.  
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Vargáné Vass Éva: amikor ez a szerződés aláírásra kerül, Monor a legutolsó 30. napnál nem régebbi 
tulajdoni lappal fogja igazolni, hogy az ő tulajdona, hogy az ingatlanok tehermentesek.  
 
Majláth Konrád Konstantin: egy ügyvédi ellenjegyzésről van szó, nem is tudja másképp.  
 
Vargáné Vass Éva: amikor elolvasták a részmegállapodást, kifogásolták a kizárólagos tulajdonosságot, és 
hogy mindenről lemond Monor javára. Lényeges, hogy a megállapodásban rögzítésre kerüljön, hogy a felek 
kijelentik és rögzítik, hogy mindketten jogutódai Monor önkormányzatának. A 4.1.2.1. pontot ki kell 
egészíteni a 2288/2 hrsz-el a kivett épület 1007 m2 a bizonyos tejház. kérték a kolléga urat, hogy azonosítsa 
be az ingatlanokat, hogy valóban mind megvan és elkészítik a 4. és 8. sz. melléklet, a 4. melléklet a 
forgalomképes ingatlanok között szerepel, a 8. pedig a forgalomképtelen ingatlanokat sorolja fel. Ezeket 
Monorierdő is elő tudja készíteni, azért, hogy össze lehessen vetni azzal, amit Monor előkészít majd.  
 
Dr. Páczi Antal: megjegyzi, hogy nem tudja, mi az, amiről lemond Monorierdő. Nem tudja, hogy Monornak 
mennyi a vagyona. 
 
Vargáné Vass Éva: ebben a megállapodásban semmiről nem mond le Monorierdő. Azt gondolja, hogy ezzel 
csak azt vesszük át, ami most jelenleg a miénk. Ezzel a tulajdonjog ingatlan bejegyzésben rögzítésre kerül.  
 
Majláth Konrád Konstantin: itt arról van szó, hogy ami már egyébként is Monorierdő belterületén van, 
legalább legyen róla papír, hogy Monorierdőé. Ez a részmegállapodás azért fontos, mert a nélkül alá lehet 
írni, hogy bármi vagyoni hátrány sújtaná a települést.  
 
Dr. Práczki Péter: a lényeg, hogy tehermentes ingatlanok legyenek, ha ez bebizonyosodik, akkor a 
részmegállapodás elfogadható. 
 
Vargáné Vass Éva: akkor a részmegállapodás címe úgy változna, hogy Részmegállapodás egyes 
vagyonelemek tulajdonátadásáról. A 3. ponthoz javasolja beleírni, hogy a szerződő felek kijelentik és 
rögzítik, hogy mindketten jogutódai Monor városának. Az 1. pontban a 88/2005 (VI. 29.) helyett 
88/2005(VI.27.) kerülne. A kemping 22393 m2 ez fog belekerülni. Az e. pont a korlátozottan forgalomképes 
ingatlanoknál kiegészül azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal a Béke köz 13. sz. alatt található, illetve a 
2288/2 hrsz-ú épület 1007 m2 (tejház). A 6.1. pont javasolja az ügyvéd asszony, hogy ez maradjon ki és ha 
további elemeket is akar kapni Monorierdő az alábbi szöveget javasolja belevenni: A további vagyonátadásig 
Monor város önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Monorierdő hozzájárulását bekéri minden 
vagyonelem megterhelése vagy értékesítése előtt, mely nem Monor belterületén lévő önkormányzati 
törzsvagyon és forgalomképes vagyonelemet érint. „  
Még annyi volt az ügyvédnő kérése, hogy minden oldalon az aláírási záradék kerüljön oda. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
73/2007.(V.31.) Kt.  

Határozata 
 

belterületi vagyonelemek és a kemping átadásáról és átvételéről kötendő 
részmegállapodásról 

 
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részmegállapodás 
megkötését határozza el Monor város önkormányzatával a belterületi vagyonele-
mek és a kemping átadásáról és átvételéről a mellékelt tervezet szerinti 
tartalommal. 
 
Határidő: 2007. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Juhász Sándor: az 1. napirendi pont II. részével kapcsolatban elmondja, hogy Monortól semmiféle hitelt át 
nem vesznek, egyedül a csatornát és vizet, valamint az Erdőgáz Kft-t teljes egészében átadja, plusz 1508 ha 
területet. A területnél nincs meghatározva a határvonal. A Kövál Rt.-nél Monorierdőn kívül egy alapítvány és 
Monor is tulajdonos. Ott évi 1,5-2 millió Ft nyereség keletkezik, amit visszaforgatnak. A megállapodást 
elfogadhatónak tartja.  
 
Dr. Práczki Péter: Ez a megállapodás egy előrelépés, de vagyonmegosztásról még mindig nincsen szó. És 
ismét lemond Monorierdő valamiről, de nem tudja, hogy miről. Sem az ingóság sem a vagyonleltár nem 
ismert. Monorierdő számára 1033 ha járna, amit elfogadható lenne, utána a 2105 ha volt a kérés, és annak 
fejében semmi más nem kellett volna és a hitelek sem. Ami a kettő között különbség, hogy 1508 ha-t 
ajánlanak, és Monorierdő 650 ha-ról mond le. Úgy gondolja, hogy a költségvetés elég stabil ahhoz, hogy 
Monorierdő pénzügyi gazdálkodását stabilan tudja biztosítani. Monorról ez nem mondható el.  
 
Vargáné Vass Éva: elmondja, hogy a monori határozatok azért kerültek kiosztásra, mert a testületnek 
döntenie kell abban, hogy a Monor által ajánlott 1508 ha terület nagyságot elfogadja-e.  
 
Dr. Práczki Péter: tudni kell, hogy miről mond le az önkormányzat, az pedig csak úgy lehetséges, ha elindul 
a bírósági folyamat. Stratégiailag az sem mindegy, hogy hol van a terület.  
 
Juhász Sándor: minden magántulajdonban van körülöttünk. Felesleges harcolni egy olyan területért, ami 
magántulajdonban van, mert a tulajdonos 3x-os árért akarja majd eladni az önkormányzatnak.  
 
Vargáné Vass Éva: az előterjesztés tartalmazza az önkormányzati törvény 52 §-ának (4) bekezdését. A 
területnagyságban az önkormányzatok állapodnak meg. Megállapodás hiányában a külterületet a belterületi 
lakosságszám arányában kell felosztani.  
 
Dr. Páczi Antal: elmondja, hogy ő is szeretné tudni azt, hogy miről mond le. 
 
Majláth Konrád Konstantin: ha bíróság állapítja meg a területet, akkor biztos, hogy kevesebb és 
megállapítja, hogy a vagyonelemek arányában x % jár Monorierdőnek. Monorierdő azt fogja mondani, hogy 
mai napig nem kapott leltárt, nem tudja miről mond le. A bíróság értéknek kezeli a régi számítógépeket is. 
Amit most megkap Monorierdő és jelentősebb földterület, azzal már tudnak esetben pénzt termelni, akár ipar 
területén.  
A bíróság azt tudja megállapítani, hogy felelősségre vonják Monor jegyzőjét, mert átláthatatlan a számviteli 
rendszerük.  
 
Hornyák Balázs: kérdezi, hogy ha a bíróság 638 ha-t ítél, az biztos, hogy annyi járna a vagyon alapján.  
 
Majláth Konrád Konstantin: felhívja a figyelmet, hogy ott a terheket is megkapja Monorierdő. A hiteleket 
megosztani nem lehet. 
 
Szalai Gábor: részéről az 1508 ha elfogadható. 
 
16:50 10 perc szünet. 
 
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

74/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
Részmegállapodás közigazgatási területről, víz- és csatornahitel átadásáról és 

átvételéről 
 
I. A képviselő-testület részmegállapodás megkötését határozza el Monor város 
önkormányzatával a közigazgatási területről, víz- és csatornahitel átadásáról és 
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átvételéről. 
A képviselő-testület elfogadja Monorierdő részére 1508 ha nagyságú terület 
átadását (bel és külterület). Megállapítja, hogy a közigazgatási határ megállapítása 
további egyeztetés tárgyát képezi. 
II. A képviselő-testület megállapítja és elfogadja, hogy MOnor Város 
önkormányzat a víz- és csatorna hiteleken kívül egyéb hitelt nem ad át, illetve 
Monorierdő nem vesz át, valamint a tervezett részmegállapodás aláírásával egy 
időben a monori víziközmű számlán lévő Monorierdőt illető összeg átutalásáról 
Monor Város önkormányzata 10 napon belül gondoskodjon. 
A hitelmegosztást a 2001. évi adat alapján 1340 ltp-s, illetve 175 ún. 
„hagyományos” bekötés (összesen: 1515 bekötés) arányában kéri. 
 
Határidő: 2007. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Vargáné Vass Éva: kérni kell felhatalmazást a képviselő-testülettől arra, hogy ha elfogadja Monor a 
határozatot, melyet most hoztak, a tárgyalások milyen irányba folyjanak, mi az, amit még a testület akár 
részmegállapodásként, akár végleges megállapodásként kíván elhozni Monortól. Nincs megállapodás a 
közigazgatási határban. Meg kellene határozni azokat a szempontokat, melyeket a további tárgyalások során 
érvényesítsen.  
 
Vad Mária: ha megállapodnak a területben, javasolja, hogy készítsen a Fekete Béla úr az 1508 ha-ra 
többféle variációt.  
 
Szalai Gábor: javasolja, hogy inkább Monorierdő húzza meg a határvonalat és ne más, legyen egy 
elképzelés róla.  
 
Juhász Sándor: elmondja, hogy igyekeznek majd egy egyenes határvonalat meghúzni, hogy a Mol benne 
legyen. 
 
Dr. Práczki Péter: azt is nézni kell, hogy mi az, ami stratégiailag fontos Monorierdőnek és az benne legyen. 
 
Vargáné Vass Éva: kérdezi, hogy a további tárgyalások hogyan folyjanak tovább, milyen vagyonelemről. 
A 306/2007-es monori határozat azt mondja, hogy a folyószámlahitelből a 38 millió Ft hitel, ami 2006. 
október 1-i határnappal terhelné Monorierdőt, Monor átvállalja azzal a kiegészítéssel, hogy a Kövál 
tulajdonrészét nem adja át Monorierdőnek. A 35/2007-es monorierdői határozatban a részmegállapodás 
feltételeire vonatkozó határozat úgy hangzik, hogy „a testület tárgyalási alapnak elfogadja a legalább 1508 ha 
területet azzal a feltétellel, hogy a működési hitelek esetleges és részarányos átvállalásáról csak pontos 
adatok birtokában tud érdemben döntést hozni. A hitelállomány kimutatásához kéri, hogy Monor város 
mutassa be a fedezetül szolgáló vagyonelemeket tételes bontásban. A kimutatás a hitel felvételétől december 
31-ig terjedő részletezéssel. A hitel esetleges, részleges átvállalására csak a vagyonarányban kerülhet sor, 
fenntartva az egyes településeken lévő konkrét vagyonelemek cseréjének a lehetőségét. Ennek alapja az 
április 15-ig átadott tételes és ellenőrizhető vagyonkimutatás..” 
Az Erdőgáz Kft. vagyonának jelen pillanatban nincs tulajdonosa. Tisztázatlan a tulajdoni joga.  
Csak üzemeltetésre adták át a Tigáz-nak. 
Javasolja, hogy a testület kérje meg az ügyvédet, hogy átadva neki a bírósági végzést, ügyészi határozatot, 
nézze meg, hogyan tud a testület leggyorsabban a 37 millió Ft-hoz hozzájutni. 
Az ismertetett 35/2007.(III.20.) kt. határozat utolsó mondatát javasolja törölni. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

75/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
A 35/2007.(III.20.) kt. határozat módosításáról 

 
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalási alapnak 
elfogadja, a legalább 1508 ha nagyságú területet azzal a feltétellel, hogy a 
működési hitelek esetleges és részarányos átvállalásáról csak pontos adatok 
birtokában tud érdemi döntést hozni. A hitelállomány kimutatásához kérjük, hogy 
Monor Város mutassa be a fedezetül szolgáló vagyonelemeket tételes bontásban. A 
kimutatás a hitel felvételétől 2006. december 31-ig kerüljön részletezésre. A hitel 
esetleges, részleges átvállalására csak a vagyonnal arányban kerülhet sor, 
fenntartva az egyes településekre eső konkrét vagyonelemek cseréjére lehetőségét. 
Ennek alapja a 2007. 04.15-ig átadott teljes tételes és ellenőrizhető 
vagyonkimutatás. 
 
Határidő:  
Felelős:  polgármester, jegyző  

Juhász Sándor: a lejárt határidejű határozatokról szóló táblázatot mindenki megkapta. 
 
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal a lejárt határidejű 
határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

2. napirendi pont. Stratégiai belső ellenőrzési terv és belső ellenőrzési munkaterv.  
Majláth Konrád Konstantin : Elkészítette Monorierdő stratégiai és éves ellenőrzési tervét. A stratégiai 
ellenőrzési terv nem határoz meg konkrét vizsgálatokat, hanem vizsgálati irányokat jelöl meg., még a 
táblázati formában megbontva és részletesen bemutatja a 2007. évi részletes ellenőrzési feladatokat. Ennek 
határideje minden évben november 15. minden évben. Monor jegyzője tavaly elkészítette az éves ellenőrzési 
tervet. Igyekezett a 2007. évi ellenőrzési terv fókuszába az intézményi ellenőrzést vizsgálni, az óvoda 
törvényességi vizsgálata, az általános iskola átfogó pénzügyi vizsgálata és törvényességi vizsgálata. Azért 
volt fontos, mert a közoktatási törvény 2006. évben változott, óraszámemelések történtek. Június végéig 
elkészül az iskola törvényességi vizsgálatát és júliusban a testület elé kerül. Ez vonatkozik az óvodára is. 
Fontos tudni, hogy mindkét intézmény működése jogszerű legyen. A FEUVE rendszer kialakítása, 
működtetése, illetve a kötelezettségvállalás is benne van a tervben. Idén az informatikai rendszer vizsgálata 
is a 2007. évi tervben van.  
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

76/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
Stratégiai belső ellenőrzési terv és belső ellenőrzési munkatervről  

 
Monorierdő Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Ellenőrzési 
Központ által készített Monorierdő Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 
végrehajtandó stratégiai belső ellenőrzési tervet és éves belső ellenőrzési 
munkatervet. 
 
Határidő: 2007. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
3. Tsp. Az adatvédelemről szóló rendelettervezet megtárgyalása. 

Kiss Dénes László: a 11. szakasz 2 bekezdéshez b. pont javasolja beleírni azt, hogy különféle 
adathordozókat és felsorolni az adathordozókat, CD, DVD, HDDVD, DV, mágnesszalag és merevlemez. 
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Valamint a (6) bekezdésben javasolja beleírni, hogy írásban nyilatkozik arról, hogy a tudomására jutott 
információkat harmadik félnek nem adja át. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

7/2007.(V.31.)  
R E N D E LE T E 

 
Az adatvédelemről 

 
Monorierdő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban Nytv.) 33.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
adatvédelemről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1.§ E rendelet célja, hogy a polgárok személyes adataikkal való önrendelkezési 
joga ne sérüljön, ennek érdekében a személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartása, kezelése, az adatok továbbítása és az adatvédelem a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően történjen. 
 

A rendelet hatálya 
 
2.§ (1) A rendelet személyi hatálya az Önkormányzat illetékességi területén élő 
magyar állampolgárokra, bevándorolt és menekültként elismert személyekre terjed 
ki. 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya az Nytv. alapján gyűjtött és nyilvántartott adatokra 
terjed ki. 
 
(3) Az e rendeletben foglalt szabályokat eljárásaik során alkalmazniuk kell a 
képviselő-testület tagjainak, a polgármesternek és a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselőknek.  
 
(4) A polgármesteri hivatalnál vezetett, személyes adatokat tartalmazó 
nyilvántartásból (a továbbiakban: nyilvántartás) adatot igényelhetnek a polgárok, 
az állami és önkormányzati szervek, más jogi személyek, valamint a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: adatigénylők). 

 
A polgárok adatainak nyilvántartása 

3.§ (1) Az önkormányzatnál vezetett nyilvántartás olyan települési, hatósági 
nyilvántartás, amely a polgároknak az 1992. évi LXVI. törvény 11.§-ban 
meghatározott személyi és lakcím adatait, valamint az azokban bekövetkezett 
változásokat tartalmazza. 
 
(2) A település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező polgárok adatainak 
nyilvántartása a jegyző feladata. Ebben a körben: 
a) vezeti a polgárok adatait tartalmazó helyi nyilvántartást, és abból a törvényben 
meghatározott feltételekkel adatot szolgáltat; 
b) közokiratot állít ki a nyilvántartott adatokról; 
c) ellátja a személyazonosító jel kiadásával, módosításával és visszavonásával 
kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat;  
d) ellátja a lakcímbejelentéssel kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat; 
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e) gondoskodik a személyes adatok védelméről. 
f) továbbítja az általa kezelt nyilvántartásba felvett adatokat a központi 
nyilvántartás részére, illetve átvezeti a helyi nyilvántartásban az adatok változását. 

 
(3) A helyi nyilvántartás kezelését a polgármesteri hivatalban számítógépes 
támogatás mellett végzik.  
 
(4) A nyilvántartásban kezelt adatokat a polgármesteri hivatal elsősorban az alábbi 
forrásokból gyűjti: 

a) a polgár lakcímbejelentése; 
b) az anyakönyvből az anyakönyvvezető által küldött értesítés; 
c) az idegenrendészeti szerv értesítése; 
d) az önkormányzat jegyzője által küldött értesítés (az illetékes önkormányzat 
hatáskörébe tartozó területszervezési, közterület-elnevezési és házszámváltozási 
döntésekről); 
e) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése a magyar állampolgárság 
megszűnéséről; 
f) a polgár adatai letiltására vagy helyesbítésére vonatkozó kérelme; 
g) a jegyző, a közigazgatási hivatal vezetője, a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a bíróságok nyilvántartási eljárás 
tárgyában hozott határozatai. 
 
(5) A polgár a lakcím-bejelentkezés során a következő adatokat közli: 
a) nevét, anyja nevét; 
b) születési helyét, idejét; 
c) személyazonosító jelét; 
d) állampolgárságát; 
e) előző lakcímét; 
f) új lakcímét; 
g) a bejelentés időpontját; 
h) a tulajdonos vagy a lakás használatára egyébként jogosult hozzájárulását. 
 

Az adatszolgáltatás 
 

4.§ (1) Az adatigénylők elsősorban az érintett polgártól kérhetnek adatokat. Az 
önkormányzati nyilvántartás szolgáltatását akkor vehetik igénybe, ha a számukra 
szükséges adat a polgártól nem szerezhető be, vagy az általa közölt adatok nem 
alkalmasak az azonosításra, továbbá, ha a nyilvántartásból való közvetlen 
adatigénylés - az adatok védelméhez fűződő jogot is figyelembe véve - mentesíti a 
polgárt a többszörös adatszolgáltatási kötelezettség alól. 
 
(2) A polgár - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult megtiltani a róla 
nyilvántartott adatok kiadását. A tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti 
engedélye alapján kiadható. Ez utóbbi eljárás költségei a kérelmezőt terhelik.  
A polgár adatai szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát, illetőleg annak 
visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá 
ajánlott levélben teheti meg. 
A polgár korlátozó nyilatkozatának tényét, ill. annak visszavonását az 
önkormányzatnál vezetett nyilvántartáson haladéktalanul át kell vezetni, és erről 
legkésőbb öt munkanapon belül - a területi szerv útján - értesíteni kell a központi 
hivatalt. 
 
5.§ (1) Az adatkezelő a törvényben és a jelen rendeletben meghatározott 
feltételekkel és korlátok között - a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása 
esetén - adatot szolgáltat. 
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(2) Az adatigénylők az önkormányzat nyilvántartásaiból csak azokat a személyes 
adatokat kérhetik, amelyekre jogaik érvényesítése, illetőleg feladataik ellátása 
érdekében szükségük van, vagy törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, a 
jelen önkormányzati rendelet feljogosítja őket.  
 
(3) A Nytv. 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti adatok szolgáltatását bármely 
polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a 
felhasználás céljának és jogalapjának igazolása mellett jogosult kérni: 
a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében, 
b) tudományos kutatás céljából, 
c) közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta, valamint 
d) közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célját szolgáló lista összeállításához. 
 
(4) A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók: 
a) név és lakcím adatok (felvilágosítás a lakcímről); 
b) név- és lakcímadatok, anyja neve, állampolgárság, születési hely, születési idő, 
családi állapot, a nem, a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és ideje; 
c) a b) pontban felsorolt adatok és a személyazonosító jel; 
d) a nyilvántartásba felvett adatok teljes köre. 
 
(5) A kérelem teljesítését meg kell tagadni, ha 
a) az adatok kiadását a polgár letiltotta, kivéve, ha az adat kiszolgáltatására eseti 
engedélyt adott; 
b) a kérelmező az adat felhasználásának célját, illetőleg jogalapját nem vagy nem 
megfelelően igazolta; 
4. a megjelölt cél a kérelmező jogát, illetve jogos érdekét nem érinti, vagy az 
adattal érintett polgár személyiségi jogát sérti. 
 
(6) Adatszolgáltatás igénylésekor az érintett polgár azonosításra alkalmas 
természetes személyazonosító adatait, illetőleg lakcímét, csoportos adatszolgáltatás 
igénylése esetén a csoportismérveket kell megadni. 
 
(7) A nyilvántartásból statisztikai célra adatszolgáltatás csak az egyedi azonosításra 
alkalmatlan módon teljesíthető. 
 
(8) Az adatszolgáltatás során érvényesíteni kell mindazokat a szabályokat, 
amelyeket e körben a Nytv. tartalmaz. 
 
6.§ (1) Az adatigénylő a nyilvántartásból adatszolgáltatást írásban - kérelemben 
vagy jegyzőkönyvbe foglalva - kérhet. A kérelmező a jogának vagy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges adat igénylésekor azt a tényt, illetőleg 
eseményt köteles igazolni, 
 amely bizonyítja azt az adat-felhasználási célnak alapot adó kapcsolatot, amely az 
érintett polgár és közötte fennáll, vagy fennállt. 
 
(2) Ha az adatszolgáltatásra jogosult közvetlen (on-line) hozzáféréssel kívánja az 
adatokat átvenni, az adatigénylésnek - a Nytv. 24. §-ban és 25. § (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell: 
 
a) az adatigénylő szervezet egyedi azonosítóját; 
b) az adatigénylő szervezet által az adatok lekérdezésére feljogosított személy 
egyedi azonosítóját, valamint az adatokhoz történő hozzáférési jogosultságának 
körét. 
 
(3) A Nytv. 21-24. §-aiban felsorolt szervek számára - ha az adatvédelmi előírások 
biztosíthatók - telefonon is szolgáltatható adat. 
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7.§ (1) Az egyedi adatszolgáltatási engedély tartalmazza 
a) az adatszolgáltatás célját; 
b) az engedélyezett adatkört és a figyelembe veendő adatszolgáltatási tilalmat vagy 
korlátozást; 
c) az adatvédelmi záradékot, amely felhívja a figyelmet az átadott adatok jogszerű 
felhasználására. 
 
(2) Csoportos adatszolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl az 
engedély tartalmazza az adatszolgáltatás módját, a szolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos egyéb feltételeket, illetve követelményeket. 
 
(3) A rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó engedély az (1) és (2) bekezdésben 
foglaltakon túl tartalmazza a szolgáltatás időpontját (időszakonkénti vagy 
folyamatos) és az engedély érvényességi idejét. 
 
(5) Ha az adatszolgáltatási kérelem nem teljesíthető, azt írásba foglalt határozattal 
kell elutasítani. 
 
8.§ A Nytv.17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni: 
a) a helyi önkormányzatok szervei törvényben vagy önkormányzati rendeletben 
meghatározott feladataik ellátásához; 
b) a személyazonosító igazolványt kiadó és nyilvántartó hatóság az ezzel 
kapcsolatosan előírt feladatai végrehajtásához; 
c) a szabálysértési hatóság a hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárásban a 
feljelentett vagy tanú (szakértő) személyi adatainak és lakcímének 
megállapításához; 
d) a szociális igazgatás szervei a szociális gondoskodás körében felmerülő, 
törvényben meghatározott feladataik ellátásához; 
5. az útlevélhatóság az útlevél-ügyintézéshez; 
f) a gépjárműveket, a forgalmi és vezetői engedélyeket nyilvántartó hatóság a 
nyilvántartásban szereplő polgárok adatai változásának követéséhez; 
g) az állampolgársági és névváltoztatási ügyekben eljáró szerv törvényben 
meghatározott feladatai ellátásához; 
h) a Központi Statisztikai Hivatal a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben 
meghatározott feladatai ellátásához; 
i) a polgári védelmi kötelezettség érvényesítése céljából a polgári védelem 
hivatásos szervezete, valamint a polgármester; 
j) az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi 
XXIII. törvény 5. §-ában meghatározott bizottság, az Országgyűlés 
Nemzetbiztonsági Bizottsága, valamint a bíróság a törvényben meghatározott 
ellenőrzés lefolytatásához. 
 
9.§ (1) A jegyző felhatalmazása alapján a nyilvántartás vezetője az általa vezetett 
nyilvántartásból külön kérelem nélkül is felhasználhat, illetve szolgáltathat - a 
Nytv. 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti - adatot az önkormányzat képviselő-
testületének, polgármesterének, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézőjének a 
hatáskörébe utalt önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekhez, illetve 
hatósági nyilvántartás vezetéséhez. Az e rendelkezés szerint teljesített 
adatszolgáltatást is fel kell tüntetni az adatszolgáltatási nyilvántartásban. 
 
(2) A helyi nyilvántartásból a jegyző - az általa felhatalmazott köztisztviselő 
(adatkezelő) útján - az adatigénylők részére a feltételek teljesülése esetén 
közvetlenül (on-line módon) szolgáltathat adatokat az állampolgár nevére, 
lakcímére, anyja nevére, állampolgárságára, születési helyére és idejére, családi 
állapotára, nemére, a nyilvántartásból való kikerülés okára, helyére és idejére 
vonatkozóan. 
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokhoz a polgármesteri hivatal adatkezelői 
egyedi jelszó és azonosító használatával férhetnek hozzá. Az egyedi azonosító 
meghatározza az adatkezelő által hozzáférhető adatok körét. 
 
(4) Az on-line módon szolgáltatott adatokról az adatszolgáltatással egy időben a 
nyilvántartás adatbázisához csatolt program rögzíti a jogosultak azonosító jelét, az 
adatszolgáltatás idejét, célját és jogalapját, a jogosultak nevét, valamint a 
szolgáltatott adatok körének a megnevezését. 
A nyilvántartásból kikerülő (elköltözött, elhunyt) polgárokról adat a passzív 
állományból szolgáltatható. 
 

Adatvédelem 
10.§ (1) A jegyző a polgárok személyes adatai védelméért való felelősségének 
körében köteles olyan technikai, szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési 
rendszert kialakítani, és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az 
adatvédelmi követelmények teljesülését. 
  
(2) A polgármesteri hivatal érintett köztisztviselői kötelesek adatszolgáltatási 
nyilvántartást vezetni. 
 A nyilvántartás tartalmazza: 
a) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját; 
b) az adatszolgáltatás idejét; 
c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját; 
d) az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét; 
e) a szolgáltatott adatok körének megnevezését. 
 
(3) A polgár az adatszolgáltatási nyilvántartásból jogosult megismerni, hogy mely 
adatszolgáltatások alanya volt.  
 
(4) Az adatszolgáltatási nyilvántartást öt évig meg kell őrizni. 
 
11.§ (1) A jegyző, valamint a számítástechnikai rendszerek üzemeltetője, 
gondoskodik az adatállomány fizikai megsemmisülés elleni védelméről, a 
rendszerben alkalmazott adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonságáról, 
valamint az illetéktelen hozzáférés elleni védelemről. 
 
(2) Az jegyző, illetve a számítógépes rendszer üzemeltetője 
a) gondoskodik a fokozott tűzvédelemről, valamint lehetőség szerint folyamatos 
áramforrást alkalmaz; 
b) nyilvántartja a különféle adathordozókat (CD, DVD, HD DVD, BD, 
mágnesszalag és merevlemezeket) azokat a biztonsági előírásoknak megfelelően 
kezeli; 
c) rendszeresen menti az adatállományt, és a másolatot olyan helyen tárolja, ahol 
biztonságosan megőrizhető és hozzáférhető. A helyi állomány biztonsági 
másolatául a területi, továbbá a központi számítógépes adatbázis szolgál; 
d) gondoskodik a vírusvédelemről. 
 
(3) A polgármesteri hivatalban kezelt papír alapú nyilvántartások esetén is 
megfelelően gondoskodik a kezelő a fizikai megsemmisülés elleni védelméről, és 
arról, hogy e nyilvántartásokhoz csak a jogosult személyek férhessenek hozzá. 

 
(4) Az adatok kezelésére, illetve a számítógépes rendszer üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására felhatalmazott személyek az adatokhoz csak a 
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feladatuk ellátásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. 
 
(5) A rendszerben adatkarbantartást csak az jegyző által erre felhatalmazott 
dolgozó végezhet. Az adatszolgáltatást igénybe vevő, illetve a nyilvántartást vezető 
vagy üzemeltető szerv más dolgozója az adatállományban változtatást nem 
végezhet. Az általa észlelt adathiba esetén erről a felhatalmazott köztisztviselőt 
értesíti, aki a kijavítás elvégzéséről intézkedik. 
 
(6) A rendszerfejlesztők a feladataik ellátásához szükséges mértékig az 
adatállományokhoz hozzáférhetnek, az adatokat azonban nem használhatják fel 
más célra, és nem hozhatják mások tudomására és írásban nyilatkozik arról, hogy 
harmadik félnek nem adhatja át a tudomására jutott adatokat. 
 
(7) A rendszer üzemeltetői csak az adatállományok kezelésére, a nyilvántartás 
szervei által jelentett változások átvezetésére, a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
technikai feladatok ellátására, a számítógépes rendszer működéséhez szükséges 
beavatkozások elvégzésére jogosultak. Az üzemeltető az adatállományban szereplő 
adatokat más, általa kezelt nyilvántartáshoz törvényi felhatalmazás nélkül nem 
használhatja fel. 
(8) E § (6) és (7) bekezdésben rögzített kötelezettségről a rendszerfejlesztők és az 
üzemeltetők írásban kötelesek nyilatkozni. 
 
12.§ (1) A nyilvántartás kezelője az alábbi nyilvántartásokat vezeti: 
a) adatszolgáltatási nyilvántartást az általa teljesített szolgáltatásokról; 
b) jogosultsági nyilvántartást az on-line rendszer használatára jogosultakról; 
c) üzemeltetési naplót; 
d) technikai háttér nyilvántartást (gép-, szerv- és szoftvernyilvántartás). 
 
(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartásból a polgár tájékoztatást kérhet. 
Kérelmére saját adatairól a helyi nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve 
szóbeli tájékoztatást kell adni.  
 
(3) Külföldre rendszeres vagy csoportos adatszolgáltatás csak a hatáskörrel 
rendelkező miniszter engedélyével adható. 
 
(4) A nyilvántartás más nyilvántartásokkal – ha törvény az adatkezelés céljának és 
az adatok körének pontos meghatározásával másképp nem rendelkezik – nem 
kapcsolható össze. 
 

Vegyes rendelkezések 
 
13.§ (1) Az e rendeletnek megfelelő részletszabályozást a jegyző által kiadott 
általános adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 
 
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik. 
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6. Tsp.2006. évi gyermekvédelmi beszámoló 

Szalai Gábor: elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

77/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
A 2006. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

 
A képviselő-testület a gyermekvédelmi a 2006. évi Gyermekvédelmi beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke, jegyző 

 
7. Tsp. A Fekete István Általános Iskola és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szervezésében induló nyári napközis tábor támogatására 
 

Borbás Elvira: a napirendhez elmondja, hogy 4. évre rendezik meg az angol tábort. Tavaly 60 gyerek vett 
részt, idén 80 gyerek jelezte szándékát. Napi 3x-i étkezés van benne, kirándulás stb. Itt hátrányos helyzetű 
gyerekekről van szó, akik másképp nem jutnának el nyaralni. 
Javasolja 125.000,– Ft támogatás megszavazását, és 25.000,– Ft-ot a Református egyház szervezésben induló 
nyári tábor támogatására, melyről az egyebekben szó lesz. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

78/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
Fekete István Általános Iskola és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szervezésében induló nyári napközis tábor támogatásáról 
 
Monorierdő Község önkormányzat képviselő-testülete a Fekete István Általános 
Iskola és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében induló nyári 
napközis tábor részére 125.000,– Ft támogatást nyújt a 2007. évi költségvetésben a 
hátrányos helyzetben lévő általános iskolások táboroztatása címen szereplő összeg 
terhére. 
 
Határidő: 2007. június 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

8. Tsp. Római Katolikus Egyház szervezésében induló nyári tábor támogatása 
 
Borbás Elvira: a napirendhez elmondja, hogy először lesz ilyen a katolikus egyház szervezésében 
A Pénzügyi Bizottság is javasolja elfogadásra. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

79/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
Római Katolikus Egyházközösség szervezésében induló nyári tábor 

támogatásáról 
 

Monorierdő Község Önkormányzat képviselő-testülete a Római Katolikus 
Egyházközösség szervezésében induló nyári tábor részére 50.000,– Ft támogatást 
nyújt a 2007. évi költségvetésben a hátrányos helyzetben lévő általános iskolások 
táboroztatása címen szereplő összeg terhére. 
 
Határidő: 2007. június 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
9. Tájékoztatás Monorierdő Község Önkormányzatának 2007. I. negyedévi gazdálkodásáról 

Juhász Sándor: a napirendhez elmondja, hogy vélhetően a II. negyedév jobb lesz, mert folynak be az adók.  
 
Kiss Dénes László: mivel magasak az óvoda takarítószereinek költségei, javasolja, hogy az óvoda is kérjen 
be árajánlatot, vásároljon olcsóbb helyen.  
 
Juhász Sándor: válaszában elmondja, hogy érdemes megvárni a II. negyedévet, mert akkor már nem lesz 
olyan sok a beszerzés. 
 
Vargáné Vass Éva: elmondja, hogy az óvoda részben önállóan működő költségvetési szerv és a megalkotott 
szabályzatok az intézményre is vonatkoznak. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal a Tájékoztatás Monorierdő Község Önkormányzatának 2007. 
I. negyedévi gazdálkodásáról c. előterjesztést tudomásul vette és elfogadja. 
 
8.Tsp. Egyebek 
 
Alapító okirat módosítása. 
Borbás Elvira: elmondja, hogy az integrációs oktatást a 2006-2007-es évben vezette be az iskola az 1 és 5. 
osztályban. Az integrációs program szeptember 1-től alkalmazható. A program szerint a nevelés, az oktatás 
igazodik a gyerekekhez és azt jelenti, hogy ahhoz a közeghez, aminek a gyerek részese. A program 
alkalmazása esetén az intézmény képes különböző háttérrel és különböző területeken eltérő betegséggel 
rendelkező gyerekek oktatására, nevelésére. A program alkalmazása esetén vélhetően csökken a hiányzások 
száma a hátrányos helyzetű gyerekek körében, és csökken a magántanulók száma. Az alapító okirat 
módosítása feltétele annak, hogy az integrációs programot bevezessék minden osztályszinten. A másik 
feltétel az intézmény önértékelés, ez már megtörtént. A fenntartó nyújtja be a pályázatot és az iskola 
normatívaként kapja meg. Ez kb. 5 millió Ft-ot jelent éves szinten. Az önkormányzatnak nem kell pénzt 
biztosítani erre. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

80/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
A Fekete István Általános Iskola Alapító Okirat módosításának elfogadásáról 

 
Monorierdő Község Önkormányzat képviselő-testülete – figyelemmel az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság javaslatára – elfogadja a Fekete István Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítását a benyújtás szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Juhász Sándor: a református egyház szervezésében a tábor támogatására korábban a testület úgy döntött, 
hogy 25.000,– Ft-ot ad. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

81/2007.(V.31.) Kt.  
Határozata 

 
Református egyház szervezésében induló nyári tábor támogatására 

 
Monorierdő Község önkormányzat képviselő-testület a református egyház 
szervezésében induló nyári tábor támogatására 25.000,– Ft támogatást nyújt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Juhász Sándor: tájékoztatja a testületet, hogy 3 objektumnak lenne a riasztórendszerére jött ajánlat, a Mast-
R Kft. tett. Díja 12.000,– Ft + Áfa/hó. Átalánydíj és a kijövetel számától nem változik az összeg. A 
félévenkénti karbantartási díj 20.000,– Ft + Áfa objektumonként.  
 
Dr. Páczi Antal: javasolja a rendelőt is beriasztózni, hiszen ott is értékek vannak.  
 
Dr. Práczki Péter: javasolja még egy ajánlat bekérését. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja. 
 
Juhász Sándor: ismerteti a testülettel, hogy motoros találkozó lesz, már a rendőrségre be lett adva a 
burkolatbiztosítás is.  
Elmondja, hogy el kell dönteni, hogy a fennmaradt aszfalt hová kerüljön. A Diófa utca végét javasolja 
 
Dr. Pácziné Félix Anna: javasolja a napközi előtti részt.  
 
Juhász Sándor: Tájékoztatja a testületet az Erdőgáz Kft-vel kapcsolatban, hogy elküldte az önkormányzat a 
vételi ajánlatát a Triplex Kft. ügyvédjének, mely 5,5 millió Ft. Véleménye szerint pontot kellene már tenni az 
ügy végére. 
Elmondja, hogy sürgősen venni kell az önkormányzatnak egy szervert és tünetmentes tápegységet. Javasolja, 
hogy a Polgármesteri Hivatal épület felújítási költségéből 1.000.000,– Ft-ot különítsenek el erre a célra.  
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
82/2007.(V.31.) Kt.  

 
Határozata 

Szerver megvásárlásának fedezetéről 
 

Monorierdő Község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
szerverének beszerzéséhez 1.000.000,– Ft összeget biztosít a költségvetésben a 
Polgármesteri Hivatal épület felújításának terhére. 
 
Határidő: 2007. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Juhász Sándor. Gondozási központ témában elmondja, hogy 3 fő monorierdői lakos van, aki szolgáltatást 
vesz igénybe szerződés szerint Monortól. A szerződés lejár június 30-al és kérdezi, hogy kerüljön-e 
meghosszabbításra. Monor már nem is fogad több gondozottat.  
 
Vargáné Vass Éva: elmondja, hogy amíg nincs jobb megoldás, még az a legköltségkímélőbb, ha 
megvásárolja az önkormányzat Monortól ezt az ellátási formát.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
83/2007.(V.31.) Kt.  

 
Határozata 

 
Gondozási központtal kötött ellátási szerződések meghosszabbításáról 

 
Monorierdő Község önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központtal 
kötött ellátási szerződéseket meghosszabbítja 2007. december 31-ig. (nappali 
szociális, szociális étkezés) 
 
Határidő: 2007. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Borbás Elvira: ismerteti a testülettel, hogy Falunap lesz június 27-én ahová mindenkit szeretettel várnak. 
 
Juhász Sándor: több tárgy nem lévén az ülést 18:45 perckor bezárja. 
 
 

K.mf. 
 

 
 

 Juhász Vargáné Vass Éva 
 polgármester jegyző 
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