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AZ ELMÚLT HÓNAPOK

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEI
Szente Béla polgármester – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§
(4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – a képviselő-testület tagjai
véleményének kikérésével több fontos döntést hozott meg a veszélyhelyzet
kihirdetése óta, amelyekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

2020. NOVEMBERI DÖNTÉSEK:
 Sikeres Helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálat
„Helyi
esélyegyenlőségi
program
(HEP) 2019-2023. felülvizsgálata című
dokumentum elfogadásra került. Monorierdő Község Önkormányzata a
társadalmi
esélyegyenlőtlenségek
csökkentése érdekében már 2019ben is megfogalmazta esélyegyenlőségi programját, amelyben elemezte
a településen élő hátrányos helyzetű
csoportok helyzetének alakulását és
meghatározta az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat,
forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges határidőket.
 Mezőőri szolgálat
Borbás Viktor alpolgármester önálló
indítványát a polgármester elfogadta és egyben felhatalmazást is kapott
arra, hogy a mezőőri tevékenységgel
kapcsolatban egyeztetést kezdeményezzen.

 A Monori Rendőrkapitányság támogatása
Polgármester úr támogatta a kapitányságvezető úr kérelmét, és 100 000 Ft
értékű ajándékutalványt adott a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Monori
Rendőrkapitányság rendőri állománya
részére.
 Áramszolgáltatóval kötött szerződés felülvizsgálata
NKM Áramszolgáltatóval 2018. október 08. napján kötött szerződés felülvizsgálatra vonatkozó Borbás Viktor
alpolgármester önálló indítványát a
polgármester elfogadta.
 Önkormányzati Mikulás-csomagokat kaptak a gyerekek
A monorierdei köznevelési intézményeibe járó és szociálisan rászoruló
óvodás és általános iskolás korú gyermek részére – természetbeni juttatás
formájában – 2000 Ft értékű Mikuláscsomagot biztosított a településünk
polgármestere.
 Digitális Advent Monorierdőn 2020
rendezvénysorozat
Polgármesteri támogatást kapott a
Digitális Advent Monorierdőn 2020.
rendezvénysorozat Borbás Viktor alpolgármester koordinálásával.
 Karácsonyi természetbeni juttatás
az idősek számára
A 70 év feletti és szociálisan rászoruló lakosok számára egyszeri – természetbeni juttatás formájában – maximum 6500 Ft értékű ajándékcsomagot
biztosított a települési önkormányzat.
 Az Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása pályázatunk
sajnos nem nyert
Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt Tisztítsuk meg az országot!
projekt 2020. évben megvalósítandó
I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.)
Korm. határozat 6. pontjában foglaltak

alapján közzé tett Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása
pályázatot benyújtottuk, de sajnos támogatásban nem részesült az önkormányzatunk.

2020. DECEMBERI DÖNTÉSEK:
 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás
Bursa Hungarica önkormányzati támogatást állapított meg az azt kérelmező monorierdői lakosú felsőfokú
tanulmányokat folytató diáknak.
 Egyszeri pénzbeli támogatás a szociálisan rászoruló monorierdői lakosok számára
Monorierdői lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők részére egyszeri 15 000
forint összegű pénzbeli támogatást
állapított meg karácsonyi támogatásként.
 A képviselő-testület 2021. évi munkatervének és az önkormányzat rendezvénytervének elfogadása
A képviselő-testület 2021. évi munkatervét és az önkormányzat rendezvénytervét a polgármester elfogadta.
A pandémiás időszak elmúltával tervezett rendezvényeink megtarthatók
lesznek.
 Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium
Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium tulajdonközösségének osztatlan
közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelő társaságba történő apportálásával megvalósuló rendezéséhez,
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgáló vagyon további üzemeltetéséhez a polgármester hozzájárult.
 Az Orvosi ügyeleti feladatok ellátása 2021. január 01. és 2021. június 30.
között tárgyú beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlat elbírálása, feladatátvállalási szerződés megkötése
Monorierdő Község Önkormányzata
feladat-átvállalási szerződést kötött
az orvosi ügyeleti feladatok ellátására
2021. január 1. és 2021. június 30. idő-
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szakra az Emeregency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal.

2021. JANUÁRI DÖNTÉSEK:
 2021. évi költségvetési koncepció
Polgármester elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepcióját, és a 2021. évi költségvetés
tervezésénél célul tűzte ki a bevételek
és kiadások egyensúlyának megteremtését és megtartását, a 2020. költségvetési év során vállalt, a 2021. évet
terhelő kötelezettségek szerepeltetését, a 2020. évi pályázatok megvalósításához elnyert támogatási összegek
szerepeltetését, a képviselők javaslatainak ﬁgyelembe vételét, lehetőség
szerinti tervezését.
 Házigondozói státuszbővítés
Polgármester támogatta a Monori
Gondozási Központ vezetőjének kérelmét és hozzájárult plusz egy házigondozó alkalmazásához a házi segítségnyújtás keretében a monorierdői
gondozottak ellátása érdekében.
 Monorierdő község településrendezési eszközeinek módosítására beérkezett tervezői ajánlatok elbírálása,
tervező megbízása
Polgármester a Monorierdő község településrendezési eszközeinek módosítására beérkezett tervezői ajánlatok
közül dr. Gajdos István okl. építészmérnök tervező ajánlatát elfogadva
megbízta Monorierdő község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervdokumentáció
elkészítésével. Egyben felkérte az önkormányzat jogi képviselőjét a Class
Cross Kft.-vel a településrendezési
eszközök módosítására vonatkozó
tervezői költségek viselésének megosztására megkötendő településrendezési szerződést készítse elő.
 Önkormányzat 2019. évi költségvetés maradványának korrekciójának
jóváhagyása
Polgármester törvényi kötelezettségének eleget téve az önkormányzat 2019.
évi költségvetési maradványának korrekciójáról szóló jegyzőkönyveket jóváhagyta.

2021. FEBRUÁRI DÖNTÉSEK:
 Polgármesteri rendeletek
Elkészültek az önkormányzat 2021.
évi költségvetéséről, az élelmezési
nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2020.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kiﬁzetésének,

Fotó: Macsuga Henrietta
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Virágzik a százszorszép a Makkos parkban.
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
szóló 26/2017. (X.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról és a közterület-használat rendjéről szóló 4/2019.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló polgármesteri rendeletek. Valamennyi rendelet olvasható a www.monorierdo.hu honlapon
a helyi rendelet menüpont alatt.
Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve és az önkormányzat
közbeszerzési szabályzata
Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve és az önkormányzat és
a polgármesteri hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzata polgármesteri elfogadásra került.
A 2021/2022. óvodai nevelési évre
történő beiratkozási időpontok
Monorierdői Csicsergő Óvoda
a
2021/2022. óvodai nevelési évre történő beíratások időpontjai.
Az időpontok: 2021. április 20. (kedd)
8–17:00 óráig, 2021. április 21. (szerda) 8–13 óráig.
A kemping bérlésére vonatkozó kérelem elfogadása
Rebelog Team Kft. bérleti szerződés
megkötésére vonatkozó kérelem polgármesteri elfogadásra került.
Fogorvosi ellátási szerződés módosítása
Poncz Fogászati Praxis Kft.-vel 2012.
április 27-én megkötött ellátási szerződés módosítására vonatkozó kérelem polgármesteri elfogadásra került.
Vezetéstechnikai tesztcentrum és
versenypálya kiemelt beruházás
Monorierdő község településrendezési eszközeinek módosítását a Monorierdő 0185/14 és a 0185/1-2-3 hrsz-ú
ingatlanok vonatkozásában született
polgármesteri döntés. Az érintett területet, mivel a területen megvalósítandó Vezetéstechnikai tesztcentrum
és versenypálya érdekében indokolt,
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

„Monorierdő útfelújítások 2021”
tárgyi pályázati eljárás megindítása
Monorierdő útfelújítások 2021 tárgyi
pályázati eljárás elindult, amelynek
keretében hat gazdasági szereplőt
kért fel az útfelújítási és karbantartási munkák elvégzésére vonatkozó
ajánlatok megtételére. Egyben felkérte a polgármester Jászberényi Tamás
egyéni vállalkozót is, mint beszerzési
tanácsadót az eljárás lefolytatására.
Családi bölcsődei kezdeményezés,
a Tesz-Vesz City Közhasznú Nonproﬁt Kft. képviselői által benyújtott
szándéknyilatkozat
A polgármester befogadta a TeszVesz City Közhasznú Nonproﬁt Kft.
képviselői által benyújtott szándéknyilatkozatot családi bölcsőde szolgáltatás kialakítására és fenntartására.

2021. MÁRCIUSI DÖNTÉSEK:
Óvodafejlesztési pályázat benyújtása a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása pályázati kiírásra
Polgármester jóváhagyta, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson
be a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény 3. A helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatásai melléklet 3.
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázatra. Az
önkormányzat a támogatásból a Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha
óvodaépületének külső nyílászáróinak cseréjét, homlokzat-hőszigetelését, födémszigetelését, valamint vákuumnapkollektor kiépítését kívánja
megvalósítani.
A lakosságot tájékoztatta az elmúlt
hónapok polgármesteri döntéseiről:
Keresztény Anikó jegyző
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Rendben zajlanak a koronavírus elleni

OLTÁSOK

EFI Monori Járás Egészségfejlesztési Iroda Monorierdő Központ hírei

F

olyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőoltások beadása a Monor
Járás háziorvosi rendelőiben és az oltópontokon.
A regisztráltak az oltás időpontjáról és helyéről telefonon, vagy e-mailben kapnak
tájékoztatást.
Hasznos információs öszszeállításunkkal szeretnénk
segíteni Monorierdő lakosságának, hogy még zökkenőmentesebben menjenek az oltások.
Fontos, hogy regisztrálni kell az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon. Amikor oltásra érkezik, a beleegyező nyilatkozatot előre kinyomtatva,
kitöltve vigye magával, melyet letölthet a www.koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok oldalról.
Gondolja végig, hogy van-e krónikus betegsége, a közelmúltban volt-e
súlyos betegsége (különösen az elmúlt
három hónapban), volt-e az elmúlt két
hétben akut megbetegedése?
Érdemes összeírni, hogy milyen
gyógyszereket szed. Amennyiben a kö-

zelmúltban immunrendszert gyengítő
kezelésben részesült, az erre vonatkozó
dokumentációt javasolt magával vinni.
TAJ-kártyáját, személyazonosító iratait
ne felejtse otthon!
Védőoltás előtt a szokásos napi ritmusának megfelelően – igyon és egyen!
Amennyiben vérvételkor, védőoltáskor
vagy injekció beadása kapcsán előfordult már ájulás, akkor vigyen magával
egy palack vizet és esetleg szőlőcukrot!
Lehetőleg olyan öltözékben érkezzen,
amiben könnyen szabaddá tudja tenni
a felkarját! Praktikus megoldás lehet a
rövid ujjú póló, rétegesen öltözve.

Védőoltás után alkoholt lehet inni?
Felmerülhet kérdésként, hogy a védőoltás után este, otthon szabad-e alkoholt
fogyasztani? Tudjuk, hogy az alkoholizmus tönkreteszi a szervezetet és így
a védőoltásra adott immunválaszt is.
Azonban megnyugodhatunk, mert a
mérsékelt alkoholfogyasztás esetén
ilyen káros hatást nem igazoltak.
Mellékhatások előfordulhatnak?
A védőoltás beadása után oltási
reakciók fordulhatnak elő. Ezek közül
a leggyakoribbak: fájdalom a beadás
helyén, fejfájás, hidegrázás, fáradtság,
izomfájdalom, láz, injekció beadási helyén jelentkező duzzanat.
Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók (hónalji nyirokcsomó duzzanata, érzékenysége),
rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási
helyén. Ezek általában enyhék vagy közepesen súlyosak és a vakcina beadása
után pár napon belül elmúlnak.
Fontos, hogy álhírekre ne adjanak!
Ne feledjék, mindig hiteles, megbízható
forrásból tájékozódjanak!
Forrás: www.koronavirus.gov.hu

OLTAKOZÁS
MONORIERDŐN
2021. FEBRUÁR 24-E ÓTA folyamatos az oltás Monorierdőn. Az orvosi rendelőben dr.
Páczi Antal háziorvosunkat dr. Keresztúri
Imre helyettes orvos, dr. Honti Kinga rezidens és Keresztes Hajnalka védőnő segíti
az oltások beadásában. Hatalmas feladat
hárul a háziorvosi szolgálat asszisztenseire is, Ubrankovics Tamásnéra és Pácziné Török Csillára. Ezúton is köszönjük valamennyiük áldozatos munkáját!

Magó tüzép
Tűzifa, kalodás fa,
biobrikett, tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!
EUTR: AA5845901

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

30-as N+F tégla
kedvező áron

06-29/416-858, 06-30/974-1744

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

Figyelem!
Kaphatók ill. rendelhetők kiváló minőségű

trapéz- és cserepeslemezek
kedvező áron

többféle vastagságban, színben és formában,
különböző bevonatú felülettel (fényes és matt poliészter,
fényes és matt gránit, matt alumínium).

Építő gok
anya i ár
gyár t!
alat

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek
Monorierdői Hírmondó | MEH
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HÁZSZÁMRENDEZÉS INDUL
Monorierdőn

sek során, de az igazgatási szerveknek
és a közszolgáltatóknak is. 2015-től
elindult az ún. KCR, a Központi CímRegiszter, vagyis az egységes állami és
önkormányzati nyilvántartás. A cél az,
hogy naprakészen, pontosan ugyanaz
a cím szerepeljen valamennyi hatóság
nyilvántartásában.

M

onorierdő községben hamarosan elkezdődik a házszámok
felülvizsgálata, vagyis az ingatlan-nyilvántartás,
lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás
címadatok pontosítása. A jogos lakossági igényeken túl, az ún. Központi
CímRegiszter létrehozása (KCR) is indokolttá teszi, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok
végre megegyezzenek. Akinek szükséges lesz a lakcímkártyacsere, annak ez
ingyenes lesz. A címrendezésnek köszönhetően reményeink szerint szükség esetén a rendőrség, a tűzoltóság,
a katasztrófavédelem, vagy éppen a
mentők könnyebben megtalálják a keresett ingatlant.

2015-TŐL LÉTEZIK A KÖZPONTI
CÍM REGISZTER (KCR)
Az előzményekhez tartozik, hogy Magyarországon a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét
tartalmazó címadatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott a lakosságnak is, például a lakcímügyintézé-

JEGYZŐK FELADATA LESZ
A CÍMKEZELÉS
A KCR létrehozásának feladataival a
települési jegyzőket bízták meg, vagyis a KCR-be nekik kell naprakészen feltölteni, frissíteni a települési adatokat.
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását
a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza
nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint
a már bejegyzett cím módosításának
és törlésének szabályait is. A házszámok rendezése Monorierdő Község
Önkormányzat képviselő-testületének
10/2014. (X.31.) számú önkormányzati
rendeletében foglaltak ﬁgyelembevételével történik.

HÁZRÓL HÁZRA JÁR MAJD
A HIVATALOS CÍMFELMÉRŐ
A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő helyszíni felmérése a közterületneveknek,

Nem kell majd magyarázkodni a
rossz lakcím miatt, végre házszámrendezés indul Monorierdőn is.
házszámoknak, illetve a címhelyek
felülvizsgálata. Részletekről folyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot!
Így kerül megállapításra a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra,
amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges.

LAKCÍMKÁRTYACSERE (HA
SZÜKSÉGES) INGYENES LESZ
A címkezelési eljárás következtében
a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett
változásról a polgármesteri hivatal az
érintett ingatlan tulajdonosát értesíti.
A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.
Házszám hiánya esetén a jegyző
a házszám megállapításáról döntést
hoz, amennyiben az újra házszámozás
elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok
tulajdonosait a hivatal tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.
A fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők
lesznek a www.monorierdo.hu honlapon, valamint a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján. Az eredményes címrendezés elvégzése érdekében kérem
a tisztelt lakosság megértését és szíves együttműködését!
Keresztény Anikó jegyző

ÚJ BESOROLÁSI RENDSZER A VENDÉGLÁTÓHELYEKNÉL
Korszerű és új besorolást kapnak a vendéglátó üzletek. Az üzletek vezetőinek, üzemeltetőinek a település jegyzője felé kell jelezniük, hogy
milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. A bejelentést hivatalosan, legkésőbb 2021. március 31-ig kellett megtenni a jegyzőnek egy
űrlapon, amit az önkormányzat honlapjáról lehet letölteni.
Az új besorolások a következők: étterem; büfé; cukrászda; kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott
vendéglátóhely; italüzlet, bár; zenés-táncos szórakozóhely; munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
gyorsétterem; rendezvényi étkeztetés; alkalmi vendéglátóhely.
Az űrlapot a www.monorierdo.hu/dokumentumtár/
általánosigazgatás oldalról lehet letölteni, mely tartalmazza a vendéglátóhely-típusok jellemzőit, így azok

közül választva csak pár percet vesz igénybe a bejelentés. A bejelentést és a kitöltött űrlapot Monorierdői
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell megküldeni, hivatalosan elektronikus úton az e-papír alkalmazással
https://epapir.gov.hu vagy postai úton a 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A postacímre.
Kérem, a vendéglátó üzletek vezetőit, hogy bejelentési kötelezettségüknek fenti határidőig tegyenek eleget.

Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető

OKTATÁS

MEGÚJULT AZ ÓVODA JÁTSZÓUDVARA
ÉS ÚJ NYÍLÁSZÁRÓKKAL IS
GAZDAGODOTT AZ ÉPÜLET
A MAGYAR FALU PROGRAM keretében elnyert pályázatnak köszönhetően új játékokkal bővült az óvoda udvara, amelyet a
gyermekek örömmel vettek birtokba. Az önkormányzat saját
forrásából új nyílászárók kerültek az óvoda épületének udvar
felőli részére a régi, elhasználódott ajtók, ablakok helyére.

Óvodai beiratkozás

2021/2022-es
nevelési évre

A

Monorierdői Csicsergő Óvodába (Monorierdő, Csillag u. 16–18.) 2021. április 20-án 8
órától 17 óráig, április 21-én pedig 8 órától
13 óráig kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket,
és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Az év közbeni felvételi igényeket – előfelvételis jelentkezők – a fenti időpontban jelezzék.
A 2021. május 25-ig benyújtott kérelem alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási
Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól a gyermeket, ha a családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki
az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el. Az óvodába járás alapvető feltétele a szobatisztaság, sajnos ennek hiányában a gyermeknek nem tudjuk biztosítani az
óvodai ellátást.
A nevelési év első napja 2021. szeptember 1.,
utolsó napja 2022. augusztus 31.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: a
gyermek lakcímkártyáját monorierdői lakcímmel,
a TAJ-kártyáját, születési anyakönyvi kivonatát,
az esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a fejlődésével kapcsolatos dokumentumokat, szakértői véleményeket, az étkezési térítési
díj csökkentésére jogosító dokumentumokat,
amennyiben gyermeke halmozottan hátrányos
helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani
kell, az ezt igazoló dokumentumokat.
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik
munkanapig dönt a felvételi kérelmekről, melyről
írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza
a jogorvoslat lehetőségét és határidejét is.
A járványhelyzet miatt elektronikus úton is be
lehet iratkozni, ebben az esetben a szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon
kerül sor.
A gyorsabb ügyintézés érdekében hozza magával a www.ovoda.monorierdo.hu oldalról letölthető és kitöltött dokumentumokat. Az elektronikus úton történő jelentkezést a csicsergo1@
monornet.hu címen tehetik meg, a fentiekben
Skultéty Borbála
megadott időpontban.
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ÖNKORMÁNYZAT

Gyermekbarát
Monorierdő

Szívügyének tekinti a
gyermekek sorsát Monorierdő
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete.

R

ászorultságtól függően, pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhetnek az itt élő, állandó
lakcímmel rendelkező gyermekek. A támogatásokat
meg kell igényelniük a szülőknek. Az ehhez szükséges
nyomtatványokat le is lehet tölteni a www.monorierdo.hu oldalról vagy személyesen átvehetők az önkormányzatban. A
benyújtott kérelmek elbíráláskor ﬁgyelembe veszik a család
egy főre jutó jövedelmét is.

A HASZNOS TUDNIVALÓKAT
CSOKORBA SZEDTÜK:
 Újszülött gyermekek támogatása (babacsomag), amely a
gyermek 3 hónapos koráig igényelhető, ez jövedelemtől
függetlenül, alanyi jogon jár, csak kérelmezni kell a szülőknek.
 Védőoltás-támogatás.
 Gyermekétkeztetési támogatás.
 Iskolakezdési támogatás, melyet augusztus 1. és 31. között lehet igényelni.
A koronavírus-járvány miatt a támogatásokhoz szükséges
kérelemnyomtatványok elérhetők a www.monorierdo.hu oldalon a dokumentumtárban, a szociális igazgatás menüpont
alatt. De személyesen is át lehet venni a nyomtatványokat
egy előzetesen telefonos egyeztetés után az önkormányzat
portaszolgálatán (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A).

Telefonos egyeztetés: Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető – 06-70/638-7535, Tóth Angéla Tünde szociális ügyintéző – 06-70/638-8986, Borbás Viktor alpolgármester – 0630/631-9382.
A támogatások igénylésének pontos részleteit Monorierdő Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kiﬁzetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 26/2017. (X.27.) rendelete szabályozza. A rendelet megtekinthető Monorierdő község hivatalos honlapján
a dokumentumtárban a helyi rendeletek menüpont alatt.
Az együttműködést köszönjük!
Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető

MONORIERDŐI BABA VAGYOK
Az önkormányzat hagyományt teremtett azzal, hogy a község újszülöttjeinek nevét és fotóját – akiknek szülei
erre az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően engedélyt adnak – időről időre bemutatja a Monorierdői Hírmondó oldalain. E havi számunkban is megmutatjuk településünk legifjabb polgárait.
Bednárik Violetta

Nyerlucz Petra

Ferkovics Kinga Liza

Szabó Gyula Herkules

Kertész Noé

Tönköl Rebeka

Kovács Noel

Szűcs Bence

Rácz Zsóﬁa

Bolla Léna
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A GÉPJÁRMŰADÓS HATÁROZAT
MÁR AKÁR A POSTALÁDÁNKBAN
LEHET
2021-TŐL A NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL VESZI ÁT
A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉST

A Magyar Posta már február közepétől elkezdte kézbesíteni a gépjárműadóról szóló értesítéseket, ami egy
személyesen átvehető irat. A gépjárműadó beﬁzetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban
szerepelnek a pontos információk. A gépjárműadó
első részletét a korábban megszokott március 15. helyett, április 15-ig, a második részletet szeptember 15ig kell beﬁzetni.
Előzmény: 2020. január 1-jétől a belföldi gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézést az önkormányzatoktól a NAV vette át, és állapítja meg a gépjárműadó
mértékét. A gépjármű tulajdonosoknak, üzembentartóknak emiatt plusz teendőjük nem lesz.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadótartozásokat továbbra is Monorierdő Község Önkormányzat 11742056-15590208-08970000 számú
gépjárműadó-számlájára kell megﬁzetni! A NAV az
önkormányzatnál fennálló túlﬁzetést nem veszi ﬁgyelembe, mert hatásköre csak az általa 2021. január 1.
óta nyilvántartott gépjárműadó-kötelezettségekre terjed ki. Abban az esetben, ha az önkormányzati adóhatósághoz 2020. december 31-ig megﬁzetett adóból
túlﬁzetésük keletkezett, a visszaigénylést/átvezetést
az önkormányzati adóhatóságnál, azaz a Monorierdői
Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezniük.

KRÍZISKÖZPONT
Monorierdőn

AZ ÖNKORMÁNYZAT A KORONAVÍRUS MIATT hatósági karanténban
vagy járványügyi megﬁgyelés alatt álló lakótársaink védelme és segítése érdekében a Monorierdői Családsegítő Szolgálattal, valamint
a Katolikus Karitász Monorierdői Csoportjával KRÍZIS KÖZPONTOT
hozott létre. Munkatársaink segítséget nyújtanak a gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban, csekkbeﬁzetésben és igény esetén élelmiszer-adományt is tudunk biztosítani. A Krízis Központ munkájába
hétvégén nagy segítséget nyújt az Egy célért, Együtt Monorierdőért
Egyesület, főleg az élelmiszer-adományok eljuttatásában.

Forrás: www.nav.gov.hu
Keresztény Anikó jegyző

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
A 2021/2022-ES TANÉVRE a Monori Tankerületi Központ illetékességi területén működő
általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül
sor: 2021. április 15-én, csütörtökön és április 16-án, pénteken.
Az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. A
szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni. A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet a Monori Tankerületi Központ a www.kk.gov.hu/monor
oldalon, az intézmények pedig a helyben szokásos módon közzéteszik.
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BUSZJÁRAT INDÍTÁSÁT TERVEZI
AZ ÖNKORMÁNYZAT

NEMZETI SZÍNBE ÖLTÖZÖTT
MONORIERDŐ
A VÍRUSHELYZET IDÉN SEM tette lehetővé, hogy az
1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményeire együtt emlékezzünk a Makkos parkban. Ezért
az önkormányzat videóval készült, melyben Szente Béla polgármester ünnepi gondolatai, valamint az
ünnepi díszbe öltözött Monorierdő volt látható.

Az önkormányzat régóta foglakozik buszjárat indításának
gondolatával. Ennek érdekében Borbás Viktor alpolgármester megkereste a Volánbusz Zrt. szolgáltatásszervezési csoportját. Az egyeztetések során a szolgáltató ígéretet tett arra,
hogy megvizsgálja a Monorierdő–Monor közötti autóbuszos
eljutások bővítésének lehetőségét egy kisebb térségi projekt
keretében, amely többek között Vasad, Csévharaszt és Felsőnyáregyháza térségét is érinti. Ennek megvalósításához első
lépésként megkezdik a környék utazási igényeinek felmérését,
amely a jelenlegi pandémiás időszak miatt később lesz lehetséges. Így legkorábban 2021 szeptemberét követően tervezi a
szolgáltató a buszjáratok módosításának bevezetését.

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK
A HELYED,
DOLGOZZ
NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!
K
EmE LTÜ T!
KE
A bérE

• Kiemelkedő kereseti
lehetőség MINDEN
MUNKAKÖRBEN!
• Túlóralehetőség
• Cafeteria
• Ajánlói bónusz
(1 hónap és 6 hónap után is)
• 15 Ft/km bejárási támogatás
Érdeklődni lehet a
+36-30/792-1319-es
telefonszámon vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51. alatt.

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert
belga tulajdonban lévő kisállateledelgyártással és -forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton
működő telephelyére keressük csapatunk új
tagjait a következő munkakörökbe:

llítóben
á
e
b
p
é
G
s munkarend

o
többműszak üzemünkbe.
– több

ezető
Targoncamvunkarendben

os
többműszak üzemünkbe.
– több

tó
Karbantuanrkarendben.

os m
többműszak nyszerelő/mechanikai
villa
Géplakatos/ rész végzettséggel.
műsze

Operátokrarendben

os mun
többműszak üzemünkbe.
– több

Monorierdői Hírmondó | MEH | 9

KÖZÖSSÉG
Településünkön is sajnos egyre több
az állatkínzás és az állatbántalmazás. Ezért akár 75 000 Ft-tal is
büntethető, vagy akár az állattartástól is eltiltható az, aki bizonyítottan
és sorozatosan vét a 2021. január 1-től
érvényben lévő állatvédelmi előírások ellen.

A

z érvényben lévő állatvédelmi
szabály értelmében tilos az állatot
kínozni, emberre vagy állatra uszítani, állatviadalra idomítani;
• kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét;
• a kíméletét nem biztosító módon
mozgatni és szállítani, elhelyezni;
• a teljesítőképességét felismerhetően
meghaladó teljesítményre kényszeríteni;
• természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni;
• elűzni, elhagyni, kitenni;
• állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni.

AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELESSÉGEI:
Megfelelő életteret biztosítani, vagyis
a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről
gondoskodni.

Komolyan büntetik majd

az állatkínzást!
Felügyeletet biztosítani, gondoskodni kell az állat igényeinek megfelelő
rendszeres, de legalább napi egyszeri
ellenőrzéséről.
Biztonságosan tartani az állatot,
vagyis gondoskodni kell az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének
megakadályozásáról.
Mozgásigényére ﬁgyelemmel lenni,
vagyis biztosítani kell a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon
korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
Az állatvédelmi szabályok betartását a jegyző rendszeresen ellenőrzi,
a lakossági állatkínzásokról érkező
jelzéseket kivizsgálja! Aki a fenti állatvédelmi előírásokat megsérti, arra egy
összegben kiﬁzetendő állatvédelmi
bírságot szab ki. Az alapösszeg 75 000
Ft, mely a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.
Ha az állattartó – az állatvédelmi
előírások szándékos vagy ismételt
megsértésével – állatának maradandó
egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, a jegyző újbóli állatvédelmi

bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltja. Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg
az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására fogja kötelezni, továbbá indokolt esetben az állatok gondozásával,
a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való
részvételre kötelezi, melynek költségeit
az állattartó köteles viselni.
Lakossági jelzést lehet tenni állatkínzás esetén telefonon Monorierdő Község
Önkormányzatán, a 06/29-419-103-as
számon, vagy a titkarsag@monorierdo.
hu e-mail-címen. Kérjük a lakosságot az
állatok érdekében való szíves együttműRadóczi Andrea
ködésre!
igazgatási csoportvezető

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
INFORMÁCIÓK
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS: 2021. április 29.,
május 27., június 26.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, a lehullott falevelet a DTkH Nonproﬁt
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld
színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m³ mennyiségben), a zöld zsák
mellé helyezze ki az ingatlana elé. Munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat vásárolhat, melyek ára 445
Ft+ÁFA/db. Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db
ingyenes zsák, valamint további korlátlan mennyiségű
megvásárolt, kék színű, emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS:

április 9., 23., május 7., 21., június 4., 18.
Munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (sárga színű, emblémás) adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől elté10 | MEH | Monorierdői Hírmondó

rő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpontokon
történik. Monorierdőn a Beton u. 1., és a Szabadság
u.–Viola u. sarkon.
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS: évente ingatlanonként
két alkalommal házhoz menő rendszerrel, mely a 0653/500-152 (2. menüpont) telefonszámon igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsákértékesítés: Monorierdő,
Szabadság út 50/A., szerdán 13–15 óra.
DTkH Nonproﬁt Kft., 2700 Cegléd, Kút u. 5. 0653/500-152, 06-53/500-153, ugyfelszolgalat@dtkh.hu,
DTkH
www.dtkh.hu.

KÖZÖSSÉG

„SZAGOS GONDOK”
túlterhelt szennyvízelvezető rendszer

L

akossági panaszáradat zúdult az önkormányzatra a közösségi média felületén a település 20 éves szennyvízelvezető
rendszerének problémái miatt. Nemcsak a szennyvízhálózat régi, hanem az örvendetes lakosságszám növekedés
miatt megnőttek a csatornaátkötések is, amik szintén terhelik
a település szennyvízhálózatát. Szente Béla polgármester utánajárt a rendszert üzemeltető DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatóságán, hogy mit is lehet tenni a rendszer biztonságosabb
működtetése érdekében.

A VÁKUUM-GÉPHÁZSZIVATTYÚK CSERÉJE SEGÍTHET
A DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatóságának elmondta, hogy
cégük támogatást nyert egy energiahatékonysági pályázaton, amelynek köszönhetően településünkön is sor kerül a vákuum-gépházszivattyúinak cseréjére. A jelenlegi szivattyúk
2002 óta folyamatosan működésben vannak, több esetben átestek felújításon, de a közel 20 éves használat következtében a
három szivattyú cserére szorul. A jelenlegi vízgyűrűs szivatytyúk helyett olajban futó szivattyúk kerülnek beépítésre. Ezzel
a cserével nagymértékben nő az üzembiztonság és csökken a
felhasznált energia mennyisége.

A CSATORNÁBA DOBOTT HÁZTARTÁSI HULLADÉK IS
GONDOT OKOZ
Viszont ezzel a szivattyúcserével a szennyvízhálózaton keletkező hibák nem minden esetben lesznek kiküszöbölhetők.
Ugyanis a hibák keletkezése az esetek döntő többségében a

csatornába került háztartási hulladékokból adódik. Tudni
kell, hogy vákuumgépház vákuumtartályában gyűlik össze
a település összes szennyvize, ahová a vákuumvezetéken
jut be a szennyvíz. A lakosság pedig a vákuumvezetékre kötött vákuumszelepaknákba bocsátja ki a szennyvizet. Egy
szelepaknára átlagosan 6 db lakás köthető. Amikor nem a
csatornába való anyag (például kávés kanál, higiéniai termékek, ruhadarabok) kerül a rendszerbe, a vákuumszelep
nem zár le, mivel az odakerült dolgok a szelep alá kerülnek,
ezzel megakadályozva a szelep lezáródását. Ekkor viszont
nemcsak a lakásnak sérül a szennyvízelszállítása, hanem
az egész környéknek. A hiba jelentkezésekor DAKÖV Kft.
munkatársainak először fel kell deríteniük, hogy melyik szelepaknánál keletkezett a hiba, és csak utána tudják azt elhárítani.

A LAKOSSÁGSZÁM-NÖVEKEDÉS SZENNYVÍZHÁLÓZAT
TÚLTERHELÉSSEL IS JÁR
Mindenki számára ismeretes az is, hogy településünk lakosságszáma az évek során jelentősen megnövekedett, amely
nagy öröm az önkormányzatnak, viszont tény, hogy a sorozatos csatornarákötések megterhelik a szennyvízhálózat
teherbírását. Ezért a folyamatban lévő településrendezési
eszközök módosítása során önkormányzatunk a tervezők
segítségével igyekszik más lehetőséget is keresni a szennyvízhálózat tehermentesítésére. A szennyvízhálózat karbantartásán folyamatosan dolgozunk! Addig is szíves türelmüket és együttműködésüket kérjük! Keresztény Anikó jegyző

KERTI HULLADÉKOT CSAK SZERDÁN ÉS VASÁRNAP
LEHET ÉGETNI, ÜNNEPNAPON TILOS!
A VÉSZHELYZET IDEJÉRE – már lassan egy éve – megváltozott, hogy mikor lehet a kerti hulladékot égetni. A múlt évi helyi rendelet kimondja, hogy szeptember 15-től május 30-ig csak
szerdán és vasárnap – meghatározott időben – lehet a nyílttérben avart és kerti hulladékot
égetni, ünnepnapokon pedig tilos.
Hivatalos részletek: Monorierdő Község Önkormányzat polgármesterének az avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről szóló 5/2021.(III.1.) számú polgármesteri rendelete értelmében, a
478/2020. (XI.3.) kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az avar és kerti hulladék égetése szeptember 15-től május 30-ig végezhető minden héten szerdán 8-tól 17 óráig, vasárnap 8-tól 10-óráig. Ünnepnapokon az égetés tilos. Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető

Pacsirta

Erdő-vill

Állateledel- és felszerelési
szaküzlet
ckok
· PB-gázpala
Monorierdő, Nyárfa u. 17.

cseréje

Pacsirta–Nyárfa u. sarok
· UtánfutóFagyasztott termékek
kölcsönzés
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek
Tel./fax: 06-29/418-594 Mobil: 06-20/993-4482
11Nyitva
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| Monorierdői
Hírmondó
tartás:
hétköznap: 8–18 óráig,
szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek
villanyDobozok
szerelés,
Vezetékcsatornák
kivitelezés,
Kábelek
forróvíztárolók
Vezetékek
felszerelése,
Kismegszakítók
javítása
Izzók, Kontaktorok
Motorvédők

Prodax, Legrand,
Moller, Stilo
szerelvények.
Hensel,
Rittal, ABB
elosztók.
Fénycsövek
Lámpatestek

Tel./fax: 06-29/418-594
Monorierdő,
Mobil: 06-20/569-9933
Nyárfa u. 17.
E-mail: erdovillamossag@gmail.com

HIRDETÉS

Újhullám az autóiparban! csatlakozz MOST!
A cégről dióhéjban:
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban,
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét.
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

TErMéKEINK:
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli
munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés
• 12 órás munkarend 6–18/18–6
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
• +80% éjszakai pótlék
• Buszjáratok:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa,
Monorierdő
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg FElKíNálT
POzícIóK:
Főbb feladatok
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor,
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között
a +36-70/3259091 telefonszámon!
Jelentkezés menete:
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot.
Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu • http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Minimális elvárások

Előny

A gyártósor működtetése:
• Előkészített tálcák behelyezése
• A gépek beállítása, karbantartása
• Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
• Rendszeres minőségi önellenőrzés
• Jegyzőkönyvezés
• Szerszámok javítása, cseréje

• Középfokú végzettség
• Mechanikai alapismeretek
• Elszánt tanulási szándék

Tapasztalat fémmegmunkálásban,
automatizált gépek működtetésében
• Minimális angol nyelvtudás
• Ipari jellegű szaktudás:
• Elektromosság
• Pneumatika
• Lézeres hegesztés
• Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
• Targoncajogosítvány

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés
biztosítása:
• Be- és kimenő áruellenőrzés
• Folyamatellenőrzés
• Mérőműszerek használata
• Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

• Angol nyelvtudás
• Exel-tábla kezelése

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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KÖZÖSSÉG

Vezetéstechnikai tesztcentrum
és versenypálya Monorierdőn
A Class Cross Kft. képviselője a településünkön létesítendő vezetéstechnikai tesztcentrum és versenypálya ügyében Monorierdő
község településrendezési eszközeinek módosítására irányuló
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.

A

vezetéstechnikai
tesztcentrum és versenypálya a Monorierdő külterület 0185/14
hrsz-ú területen valósulna
meg. Kérelmező a beruházás
megvalósíthatósága
és Monorierdő településre
gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében előzetes
engedélyeztetési eljárást
kezdeményezett a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti
Főosztályán, amely a beruházás megvalósításához valamennyi szakhatóság
hozzájárulásával az engedélyt megadta. A szakhatósági engedély szerint
Monorierdő települést jelentős környezetterheléssel nem fogja befolyásolni a
komplexum.
Kérelmező célja, egy olyan kisméretű, ámde multifunkcionális létesítmény
megépítése, amely alkalmas a járműiparban használt vezetéstámogató
rendszerek tesztelésére. Ezen tesztek
zajhatással és jelentős környezetterheléssel nem járnak, hiszen egy-két
utcai autóból átalakított teszteszköz
fog kijelölt feladatokat elvégezni, minimális személyzettel. Kérelmező célja továbbá vezetéstechnikai tréningek
lebonyolítása, de nem csak autókkal a
közutakat használó közönség részére.
Ez azt jelenti, hogy nem csupán felnőtteket szeretnének személyautóval oktatni, hanem ﬁatalokat, sőt gyerekeket

is közlekedésbiztonsági oktatásban
részesíteni. Ezen kívül a motorosok részére is kívánnak képzéseket szervezni. Jellegéből adódóan a létesítmény
alkalmas lesz kisebb autóversenyek
lebonyolítására is eseti jelleggel. Kérelmező a létesítménnyel integrálódni kíván Monorierdő közösségébe és
nem rátelepedni arra. Tervei között
szerepelnek kifejezetten a helyieknek
szervezett programok, például sportnap megszervezése.
A kistérségi főépítész úrral történt
egyeztetések alapján a kérelmező által tervezett beruházás csak a településrendezési eszközeink módosítása
révén valósítható meg. Ugyanis a vezetéstechnikai tesztcentrum és versenypályának helyet adó külterületi
ingatlan a HÉSZ szerint jelenleg mezőgazdasági övezetbe tartozik. Ahhoz,
hogy a beruházás megvalósuljon, KSP
– különleges sportterület övezetbe kell
átsorolni a fenti ingatlant. Ez azonban
csak a településrendezési eszközeink
módosítása révén tehető meg.

M o no r
Nyitvatartás:
H–Szo:
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA 9.00–19.00,
V: 9.00–18.00

A képviselő-testület 2020. október
29-ei ülésén elvi hozzájárulását adta a
beruházás megvalósításához és felhatalmazott a településrendezési eszközök (Helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv és szabályozási terv)
módosítására vonatkozó tervezői ajánlatok bekérésére. Ezt követően, már a veszélyhelyzet
ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§
(4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva – a
képviselő-testület
egyidejű tájékoztatásával –
megbízást adtam dr. Gajdos István tervezőnek a településrendezési eszközök
módosítására vonatkozó dokumentáció
elkészítésére vonatkozóan, és felkértem
a jegyzőt, valamint az önkormányzat
jogi képviselőjét a Class Cross Kft.-vel a
Monorierdő község településrendezési
eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezői költségek viselésének megosztására megkötendő településrendezési szerződés előkészítésére. Ezután a
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást megindítottam
a külterületi ingatlan kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításával. Majd aláírásra
került a kérelmezővel a településrendezési szerződés, amelynek értelmében
az érintett ingatlan településrendezési
eszközökkel való megfeleltetésével, ingatlanfejlesztésével, közműellátásával
kapcsolatos valamennyi költség a Class
Cross Kft.-t terheli.
A mellékelt tervrajz ábrázolja a településünkön kialakítandó vezetéstechnikai tesztcentrum és versenypályát.
Szente Béla polgármester
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SPORT

VÍRUS UTÁNI „ÚJRATERVEZÉS”

avagy a helyi sport és szabadidős
#foci, #röplabda, #kemping, #Rebelog
élet fellendítése

Cikksorozatunkban már a várva várt
vírus utáni „újratervezésről” kérdezzük a sport és szabadidős élet helyi
szereplőit. Körképünkben elsőként a
REBELOG FC vezetője mesél a tervekről. Gál Béla elnök-tulajdonos is
lelkesen készül a pandémia utáni
szabadidős és sportélet fellendítésére
Monorierdőn.

FOCIÉLET
– A pandémia megakasztott Monorierdőn is mindent – kezdi a beszélgetést
Gál Béla, aki amatőr sportmúlttal is
rendelkezik. Már negyedik éve dolgozik a helyi gyermek és felnőtt sportélet felvirágoztatásán, és hamarosan
Monorierdőre költözik a családjával.
– A helyi gyerekek és a szülők is szinte
már naponta érdeklődnek, hogy mikor
jöhetnek majd focizni, röplabdázni –
mondja a vállalkozó. Nem véletlenül,
hiszen Monorierdőn nagyon erős a
labdarúgás-utánpótlás. Az U-13-as
monorierdői iﬁcsapat tizenéves korosztály kiváltképpen sikeres az Amatőr
Futball- és Bozsik-programnak kö-
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szönhetően, ami a településen is jelen
van. A dobogós helyezett gyerekek első
edzéseit már április elejétől tervezik, ha
a vírushelyzet is lehetővé teszi – hangsúlyozta Gál Béla. Új jelentkezőket a
REBELOG FC Facebook-oldalán várják,
a hivatalos jelentkezéseket is hamarosan közzéteszik.

RÖPLABDAÉLET
– Megkerestek azzal is a helyiek, hogy
ha már az itteni focit csinálom, nincs-e
kedvem a röplabdaéletet is felpörgetni
– természetesen erre is örömmel mondott igent Gál Béla. Az előzményekhez
tartozik, hogy Monorierdőn a fociélet
mellett a röplabdázásnak is nagy hagyománya volt korábban. A röplabdaélet felélesztését a települési önkormányzat is fontosnak tartja nemcsak
az írott elvi sportkoncepció szintjén,
hanem konkrét támogatást is ad hozzá. – Olyannyira komolyan vettük a lakossági igényeket, hogy röplabdaedzőt
is képzünk – újságolta Gál Béla. A röplabdapálya a Fekete István Általános
Iskolában kap majd helyet, amit szintén
az önkormányzat biztosít, a gyerekek
sportfelszerelésével, mezével együtt.

SPORT ÉS PARTY KEMPING
ÉS „ZSIVÁNY-OLIMPIA”
A sportélet mellett a rendezvényeket
is nagyon szeretik és várják már a
monorierdői lakosok. A kemping felélesztésén pedig a REBELOG FC fáradozik. A vállalkozó elmondta, hogy a
pandémia utáni életre már nagyban
készül a kemping, ahol javában folynak a felújítási munkálatok.
A tervek szerint itt majd egy jó,
minőségi vendéglátóhelyet, piknik
és pihenőhelyet alakítanak ki. A lakókocsival és a sátorral érkezőknek
is lesz helyük a kempingben. Az ott
lévő rossz állapotú faházak is megújulnak majd. – Egy új turisztikai
attrakció is a fejemben van, az ún.
„Zsivány-Olimpia”, ahol darts-, póker- asztalitenisz-, tengó-, sakk- és
csocsóbajnokságokkal várjuk majd a
térségbe érkezőket.
A tervek szerint ezzel a kempinggel nemcsak a környék sport- és szabadidőtérképére, hanem a turisztikai
térképére is felkerülhet Monorierdő
– zárta a beszélgetést Gál Béla, a REBaranyi Marcsi
BELOG FC vezetője.

HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezni lehet
a 06-1/700-4342 telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha

AlApANYAGrAKTÁrbA
munkatársat keres!

Jelentkezéseket
fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com
Monorierdői Hírmondó | MEH | 15

i böLCso
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Törpök Falva
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Szeretettel várjuk Monorierdőn az
érdeklődő szülőket gyermekeikkel 1 éves kortól.

Egész napos, félnapos
gyermekfelügyelet.

Rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek és szüleik igényeihez.

Lasán Róbertné
Monorierdő, Szabadság u. 18. • Tel.: 06-30/49-26-122
https://torpok-falva.webnode.hu/

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd

06-30/475-2917

Szé
pla
ki
Sminktetoválás,
műköröm, pedikűr.

a
dre
An

Napi négyszeri étkezés,
alkotótevékenységek,
programok, kirándulások.

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

Monorierdő,
Nyárfa u 11.
(szálazott és soft powder technika)
Tel.: 06-20/446-0401
: széplaki andrea
• szemhéjtetoválás (szempillasűrítés
sűrítés és
tusvonal), régi kikopott tetoválás frissítése, javítása. sminktetoválás

• szemöldöktetoválás

