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519/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a 
Mogyoród, 0286/57 hrsz.-ú (Kurfis Anita 2146 Mogyoród, Kert utca 46. szám) ingatlan osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésére vonatkozó, a tulajdonostársakkal való tárgyalások lefolytatására és annak 
eredményét követő előkészített szerződéstervezetek előterjesztésére. 
Határidő: 2019.12.31. 

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A 0286/57 telekalakítási engedélyt a Földhivatal kiadta (840147-/2021), a véglegessé 

válásának határozatát hamarosan megkapja postán az önkormányzat. Az 
ingatlantulajdonos-társakat 2021.06.23-ra hívtuk meg egy személyes egyeztetésre. 
Határidő hosszabbítást kérünk: 2022. január 31. 

 

143/2017.(III.29.) Kt. számú határozat 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Mogyoród, Bajcsy-

Zsilinszky utca 1547/9, 1547/10, 1547/11, 0272/30 és 0272/33 hrsz-ú, illetve a Sarló utca 
1547/13 hrsz-ú ingatlanok határrendezését, tulajdonjogi rendezését és telekalakítását, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére, aláírására.  

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Mogyoródi 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját a Mogyoród, Bajcsy-Zsilinszky utca 0272/33 hrsz-ú 
ingatlanhoz kapcsolódó telkek belterületbe vonási lehetőségeinek és az ahhoz szükséges 
eljárások felmérésére, valamint azt követően a megállapítások eredményéről tájékoztatás 
nyújtására.  

3.) Mogyoród Bajcsy-Zsilinszky úti ingatlanok 0272/33 hrsz.-ú d/ ingatlan rész „legelő” és 0272/30 
hrsz.-ú „legelő” ingatlan a termőföld végleges más célú hasznosítását, a telek művelési ágból 
való kivonását, a földhivatali bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásban átvezetését és a 
szabályozási tervben kötelező szabályozási vonal betartása telekalakítási eljárás követően 
belterületbe vonását kezdeményezi. 

4.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
földhivatali eljárás elindítására, az ehhez szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására 
és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

5.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4. pontban 
meghatározott feladatok finanszírozását bruttó 1.000.000,- Ft összegben a 2019. évi 
költségvetés Általános tartalék kerete terhére biztosítja. 

Határidő:1-4/ pont 2019. december 31. 5./ pont: költségvetés soron következő módosítása. 
Felelős: Polgármester, Műszaki, településüzemeltetési és beruházási irodavezető 

2021. 06. 17.: A 0272/30 hrsz számú ingatlan egyesített telekalakítása a Földhivatalban van, 
szakhatósági állásfoglalással megkeresték az önkormányzatot, kizárás kérés folyamatban van. Határidő 
hosszabbítást kérünk: 2022. január 31. 
 

474/2017.(X.25.) Kt. számú határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M3-as melletti 

nyúlvány területeket 1. számú melléklet szerint térítésmentesen átveszi a Magyar Közút Nonprofit Zrt-
től, továbbá felkéri a Műszaki Irodát, hogy a munkaközi állapotban a megosztási vázrajzokat 
egyeztessék.  
Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanok bejegyzésének eljárási költségét, mely előreláthatólag 
800.000,- Ft, fedezetét a 2018. évi költségvetésében betervezi.  
Határidő: 2019.12.31 

Felelős  :  Polgármester, alpolgármester 
2021.01.18.: 2020 júliusában a Magyar Közút Zrt. az alábbiakról tájékoztatott:  
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 
8/2018. (VI. 29.) AM rendeletben eredetileg nem szabályozott, vagy a Földhivatali Osztályokban 
különbözően alkalmazott eljárások rendezésére meghozott, az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet hatályba lépését 
követően remélhetőleg záradékolásra kerülnek az eddig szakmai okokból akadályba ütköző vázrajz 



készítési vállalásaink. A munka befejezéséhez szükséges adatfrissítési kérelmünket – a mellékelt 
tartalommal – megküldtem a gödöllői Földmérési Osztálynak. Az ügy földhivatali előadójával - 

Csordásné Gyebnár Katalin - történt egyeztetés szerint az új adatok adaptálását követően megküldött 
munkarészek vizsgálata még f.év. augusztusáig megtörténik. Ezen tájékoztatás óta -többszöri kérésem 
ellenére sem- érkezett újabb információ. A határidőt javasolnám meghosszabbítani 2021. december 
31-re. 

 

475/2017.(X.25.) Kt. számú határozat 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy térítésmentesen 

kéri a 2101-es út melletti nyúlvány ingatlan részek átadását és a szükséges hatósági eljárás 
elvégzését úgy, hogy a munkaközi vázlatok egyeztetésre kerüljenek a Műszaki Irodával.  

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 717/3 hrsz-ú Ág 
utcai árok elnevezésű ingatlant térítésmentesen át kívánja venni út céljára a Magyar Államtól. 

3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlanok 
átvezetési költségére a 2018-as költségvetésben fedezetet biztosít 600.000,- Ft összegben. 

Határidő: 2019.12.31. 

Felelős: Polgármester, alpolgármester 
2021. 05. 10. A HÉV meghatalmazása a múlt héten érkezett meg és került benyújtásra a Földhivatal 
felé. Amint a határozat megérkezik, az összes hrsz. vonatkozásában elkészíthető a telekalakítási 
szerződés. A 0342. hrsz. telekalakítási vázrajzát nem záradékolta újra a Földhivatal, ennek 
vonatkozásában új vázrajz készítése szükséges, de ez nem akadályozza a többi terület ügyének végig 
vitelét. A határozat 2.) pontjáról továbbra sincs tudomásom. Összességében határidő-hosszabbítás 

javasolt 2021. 12. 31-ig. 

 

572/2017.(XII.18.) Kt. számú határozat 
1. az előterjesztés melléklete szerinti bérleti szerződést jóváhagyja, mivel határozatlan időre bérbe 

kívánja venni a Mogyoród, 1573/52 hrsz-ú, 3727 m2 nagyságú belterületi telekből, a rajta 
található önkormányzati tulajdonú közösségi ház rendeltetésszerű használatához szükséges 
méretű (~ 1900 m2-nyi) részét;  

2. az 1. pontban megjelölt ingatlanrész bérleti díját évi 99.884 Ft-ban állapítja meg és 
ugyanekkora összegben határozza meg a 2017. évi, valamint a 2017. évet megelőző évek összes 
használat díját, vagyis összesen 199.768 Ft-ban.; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt bérleti szerződést aláírja; 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon lévő közösségi ház 

feltüntetéséről az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál intézkedjen és a feltüntetéshez szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: az 1-3.) pont tekintetében: 2018. április 10., a 4.) pont tekintetében: 2019.12.31 

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat 4. pontja már nem aktuális. Határidő hosszabbítást javaslunk: 2022. január 

31-ig. 

 

576/2017.(XII.18.) Kt. számú határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   

1) felkéri a polgármestert az előterjesztésben szereplő problémák, rendőrséggel történő 
egyeztetésére; 

2) felkéri a polgármestert, hogy a problémák egyeztetését követően, a javasolt módosításokat 
terjessze a Képviselő-testület elé a szükséges költségek és megvalósítási ütem, valamint 
prioritások megjelölésével. 

Határidő: 2020.03.31. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

2021. 06. 17.: Tekintettel arra, hogy kértünk ajánlatot forgalomtechnikai terv készítésére, de a 
költségvetésben egyik évben sem lett előirányozva erre fedezet, így javasoljuk a határozat 
visszavonását. 
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126/2018.(III.28.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kamarás F. Gáborné ingatlan tulajdonossal ajándékozási 
előszerződést kössön, majd ez alapján a Rózsa utca végénél lévő terület „Fő tér” bővítéséhez a 
vázrajz elkészítését megrendelje és a szükséges tárgyalásokat a tulajdonosokkal lefolytassa. 
Felkéri a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést a Képviselő-testületnek döntésre 
készítse elő. 

2. Az 1./ pont végrehajtásának költségeire az önkormányzat dologi kiadásai „Földmérés” jogcím 
terhére 400.000,- Ft költségkeretet biztosít. 

Határidő: 2019.12.31. 

Felelős: Polgármester, alpolgármester 
2021. 06. 17.: Kamarás Gábornéval felbontottuk a szerződést. A határozat visszavonását javasoljuk, 

mert nem lesz telekalakítás. 
 

137/2018.(III.28.) Kt. számú határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő Mogyoród (település, cím) 717/3 

helyrajzi számon felvett, kivett árok megnevezésű, 3021 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1.,2. és 11.) pontjaiban meghatározott településfejlesztés, 
településrendezés; településüzemeltetés; vízkárelhárítás; feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és az ingatlanon közút kialakítása, szikkasztó árok kiépítése céljára 
kívánja használni. célra kívánja felhasználni. 

3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mogyoród (település, cím) 717/3 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mogyoród (település, cím) 717/3 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
7. a 3. pont végrehajtása érdekében 10 000 Ft keretösszeget biztosít az „Önkormányzat dologi 

kiadások előirányzaton” költségvetési előirányzaton. 
Határidő: 1-4. pont: azonnal; 5-6. pont: 2019.09.30.; 7. pont: azonnal 

Felelős: Polgármester, Alpolgármester 
2021.06.17.: Határidő hosszabbítást kérünk, 2022. január 31-ig, mert a Magyar Állam 2021. május 
11-én az alábbi választ adta e-mailes megkeresésünkre: „A javaslatunk megtételéhez a dokumentumok 
rendelkezésre állnak (a szükséges értékbecslés elfogadása a napokban történt meg), ezért a következő 
negyedéves javaslatunkban - mely június hó folyamán várható - a Mogyoród 717/3 hrsz-ú ingatlan 
előterjeszthető.” 

 

190/2018.(IV.25.) Kt. számú határozat 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mogyoród 

külterület Ródi vágás megnevezésű területen elhelyezkedő 0183/23 és 0183/24 hrsz.-ú 
ingatlanok a termőföld végleges más célú hasznosítását, a telek művelési ágból való 
kivonását, a földhivatali bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásban átvezetését és a szabályozási 
tervben kötelező szabályozási vonal betartása telekalakítási eljárás követően belterületbe 
vonását kezdeményezi. 



2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a földhivatali eljárás elindítására, az ehhez szükséges dokumentumok 
elkészíttetésére, aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.  

3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 
meghatározott feladatok finanszírozását 2.500.000 Ft keretösszegben a községfejlesztési 
hozzájárulás többletbevételekből biztosítja. 

4. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a telekalakításra 
200.000.-Ft-ot az önkormányzat dologi kerete terhére átcsoportosítja. 

Határidő:1./ pont: 2019.12.31 2/ - 3./ pont: a forrás rendelkezésre állása függvényében a 
költségvetés soron következő módosítását követő 60 napon belül. 4.) azonnal 

Felelős: Polgármester, Műszaki, településüzemeltetési és beruházási irodavezető 

2021. 06. 17.: A termőföld más célú hasznosítása során meghatározott földvédelmi járulék nem került 
még kifizetésre. Amennyiben a költségvetés ezt a 2021. évben megengedi, úgy ennek a határozatnak az 
1. pontját részben végre lehet hajtani. Határidő hosszabbítást kérünk, figyelembe véve a 2022. évi 
költségvetés tervezésekor a költségeket. 2022. január 31. 

 

325/2018.(VI.27.) Kt. számú határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. az 576/2017.(XII.18.) Kt. számú határozat szerint felvetett forgalom-szervezési kérdéseket 

kiegészíti az előterjesztésben szereplő reggeli és délutáni időszakban az Iskola körüli és a József 
Attila út és oda csatlakozó utak, útkereszteződéseknél tapasztalható problémák rendezésével; 

2. felkéri a polgármestert, hogy kérjen be a felvetett problémákra vonatkozóan közlekedési 
szakértőtől forgalomtechnikai javaslat készítésére árajánlatokat, majd a költségvetési forrás 
megjelölésével készítsen előterjesztést a képviselő-testület számára. 

Határidő: 2020.03.31. 

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: Tekintettel arra, hogy kértünk már ajánlatot forgalomtechnikai terv készítésére, de eddig 
egyik évben se lett előirányozva erre fedezet a költségvetésben, így javasoljuk a határozat 
visszavonását. 
 

666/2018.(XII.17.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. az előterjesztés melléklete szerint vagyonkezelési szerződést köt a DMRV Zrt-vel; 

2.  felhatalmazza a Polgármestert a szerződés véglegesítésére és aláírására; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a Sissy villapark viziközmű vagyon a Magyar Államnak történő 

tulajdonba adására tárgyalásokat folytasson.  
Felelős: Polgármester  
Határidő: 1-2./ pont: 2019.12.31., 3./ pont: 2019. május 30.  
2021. 06. 17.: Határozat végrehajtva. A befogadó Gödöllő, ami nem a Magyar Állam tulajdona, így 
nem tudjuk átadni. A DMRV-nek már átadtuk, minden évben gördülő fejlesztési terv keretében tervezi 
meg a rá bízott vagyon kezelését. 
 

63/2019.(I. 30.) Kt. számú határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Dunakeszi Tankerületi Központ által a Szent László Általános Iskola „toronyszobájában” 
(eredetileg könyvtárnak épült helyiség) lévő lépcső elbontásához utólagosan hozzájárul. 

2. felkéri a polgármestert, hogy az ügyvédi irodával készíttessen szerződés-tervezetet a Dunakeszi 

Tankerületi Központ tankerületi igazgatója által vállalt kötelezettség teljesülésére vonatkozóan, 
amelyet egyeztetést követően terjesszen a képviselő-testület elé elfogadása érdekében; 

3. felkéri a polgármestert, hogy a Dunakeszi Tankerületi Központ vezetőjét hívja fel a törvényben 
és a vagyonkezelési szerződésben foglaltak jövőbeli betartására, tekintettel arra, hogy rövid időn 
belül már a második alkalommal intézkedett a tulajdonossal történő előzetes egyeztetés vagy 
hozzájárulása nélkül. 

Határidő: 2019.09.30.  

Felelős: Polgármester 
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2021. 06. 17.: A határozat visszavonását javasoljuk, mert a Dunakeszi Tankerület visszajelzett arra 
vonatkozóan, hogy a jelezett hiányosságokat kivizsgálja, illetve a jövőben tájékoztatni fogja 
az önkormányzatot, minden ilyen jellegű beruházáskor. 

 

126/2019.(II.27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 
Mogyoród, Ág utca 717/3 helyrajzi számon felvett, kivett árok megnevezésű, 3021 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) és 11.) pontjaiban meghatározott helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, valamint vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feladatainak 

ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan mellett lévő út kialakítása, az út 
mellett vízelvezető árok fenntartása, felújítása, bővítése céljára kívánja használni. 

3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – így különösen az értékbecslés, ingatlan-nyilvántartási átvezetés – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és dr. Viszlói Tamás ügyvédet, hogy a 
Mogyoród, Ág utca 717/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mogyoród, Ág utca 717/3 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

7. az 1-5.) pontok végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségekre az Önkormányzat 2019-es 

költségvetés önkormányzati dologi kiadások előirányzat terhére 200.000,- Ft keretösszeget 
biztosít. 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Polgármester, Alpolgármester  
2021.06.17.: Határidő hosszabbítást kérünk, 2022. január 31-ig, mert a Magyar Állam 2021. május 
11-én az alábbi választ adta e-mailes megkeresésünkre: „A javaslatunk megtételéhez a dokumentumok 
rendelkezésre állnak (a szükséges értékbecslés elfogadása a napokban történt meg), ezért a következő 
negyedéves javaslatunkban - mely június hó folyamán várható - a Mogyoród 717/3 hrsz-ú ingatlan 
előterjeszthető.” 

 

165/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.  a Mogyoród, 1577/90 hrsz-ú, 150 m2 nagyságú, „kivett – közmű terület” megnevezésű ingatlant 
ajándékozás jogcímen elfogadja, amelyet a Sissy lakópark szennyvíz hálózatának 
elhelyezéseként kíván hasznosítani a jövőben; 

2. a Mogyoród, 1577/90 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes vagyonként kerül az önkormányzat 
nyilvántartásába és a közműhálózathoz hasonlóan a DMRV Zrt. vagyonkezelésébe kívánja adni;  

3.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Mogyoród, 1577/90 hrsz-ú ingatlanról forgalmi 
értékbecslést készítsen és annak összegét a szerződésben rögzítse, valamint a szerződés 
véglegesítésére és aláírására; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Sissy villapark vízi közmű vagyonának a Magyar Államnak 
történő tulajdonba adására tárgyalásokat folytasson.  

Határidő: 1-3./ pont: 2019. 12.31., 4./ pont: folyamatos  

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: Határozat végrehajtva. A befogadó Gödöllő, ami nem a Magyar Állam tulajdona, így 
nem tudjuk átadni. A DMRV-nek már átadtuk, minden évben gördülő fejlesztési terv keretében tervezi 
meg a rá bízott vagyon kezelését. 
 



175/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/20 hrsz.-ú, 1046 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 

ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a tulajdonos által fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2.000-Ft/m2-ben 

határozza meg, amelyet egy összegben kell megfizetnie;  
3. felhatalmazza a polgármestert a költségviselésről szóló megállapodás elkészítésére, és 

aláírására, továbbá a megállapodással kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére és 
aláírására 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja fenn; 
6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31.  

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2021.01.27-én a belterületbevonási költséget 

befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

176/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/33 hrsz.-ú, 1042 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 
ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2000-Ft/m2-ben határozza meg, melyre 
12 hónap kamatmentes részletfizetést engedélyez.  

3. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás költségviselésről elkészítésére és aláírására, 
továbbá a megállapodás szerinti jelzálogjog bejegyzésére, illetve a jelzálogjog alapját 
képező követelés teljesítését követően a jelzálogtörlésére irányuló jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására. 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. az Önkormányzat az ajánlattételi kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja 
fenn. 

6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31.  

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2020.11.24-én a belterületbevonási költséget 
befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. november 
30-ig. 

 

177/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/35 hrsz.-ú, 1063 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 
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ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a tulajdonos által fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2.000-Ft/m2-ben 

határozza meg, amelyet egy összegben kell megfizetnie;  
3. felhatalmazza a polgármestert a költségviselésről szóló megállapodás elkészítésére, és 

aláírására, továbbá a megállapodással kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére és 

aláírására 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. Az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja 
fenn; 

6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31.  

Felelős: Polgármester 

2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2020.11.24-én a belterületbevonási költséget 
befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

178/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/30 hrsz.-ú, 1106 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 
ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a tulajdonos által fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2.000-Ft/m2 -ben 

határozza meg, amelyet egy összegben kell megfizetnie;  
3. felhatalmazza a polgármestert a költségviselésről szóló megállapodás elkészítésére és 

aláírására, továbbá a megállapodással kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére és 
aláírására; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. Az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja 

fenn; 

6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31.  

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2021.01.27-én a belterületbevonási költséget 

befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

179/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/38 hrsz.-ú, 1088 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 
ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2000-Ft/m2-ben határozza meg, melyre 
12 hónap kamatmentes részletfizetést engedélyez; 



3. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás költségviselésről elkészítésére és aláírására, 
továbbá a megállapodás szerinti jelzálogjog bejegyzésére, illetve a jelzálogjog alapját 
képező követelés teljesítését követően a jelzálogtörlésére irányuló jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. az Önkormányzat az ajánlattételi kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja 
fenn; 

6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31.  

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2020.12.04-én a belterületbevonási költséget 

befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

180/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/32 hrsz.-ú, 960 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 
ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2000-Ft/m2-ben határozza meg, melyre 
12 hónap kamatmentes részletfizetést engedélyez; 

3. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás költségviselésről elkészítésére és aláírására, 
továbbá a megállapodás szerinti jelzálogjog bejegyzésére, illetve a jelzálogjog alapját 
képező követelés teljesítését követően a jelzálogtörlésére irányuló jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. az Önkormányzat az ajánlattételi kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja 
fenn; 

6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31 

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2020.11.04-én a belterületbevonási költséget 

befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

181/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/19 hrsz.-ú, 1040 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 
ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a tulajdonos által fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2.000-Ft/m2-ben 

határozza meg, amelyet egy összegben kell megfizetnie;  
3. felhatalmazza a polgármestert a költségviselésről szóló megállapodás elkészítésére és 

aláírására, továbbá a megállapodással kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére és 
aláírására 
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4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja fenn; 
6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31. 

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2020.11.18-án a belterületbevonási költséget 

befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

182/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/21 hrsz.-ú, 1046 nm területű külterületi ingatlan belterületbe csatolásához 
hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve kialakításához szükséges területet 
ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos község-fejlesztési hozzájárulást fizet, 
valamint a belterületbe vonás dokumentációját elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2000-Ft/m2-ben határozza meg, melyre 
12 hónap kamatmentes részletfizetést engedélyez.  

3. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás költségviselésről elkészítésére és aláírására, 
továbbá a megállapodás szerinti jelzálogjog bejegyzésére, illetve a jelzálogjog alapját 
képező követelés teljesítését követően a jelzálogtörlésére irányuló jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására. 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 

5. az Önkormányzat az ajánlattételi kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja 
fenn. 

6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre.  

Határidő: 2019. 12.31. 

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2020.12.02-án a belterületbevonási költséget 

befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

183/2019.(III. 27.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Mogyoród 0114/17 hrsz.-ú (2029 nm), és 0114/18 hrsz-ú (1033 nm) területű külterületi 
ingatlan belterületbe csatolásához hozzájárul, amennyiben az út szélesítéséhez, illetve 
kialakításához szükséges területet ingyenesen átadja az önkormányzatnak, a tulajdonos 
község-fejlesztési hozzájárulást fizet, valamint a belterületbe vonás dokumentációját 
elkészítteti és a költségeit megfizeti; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2000-Ft/m2 -ben határozza meg, 
melyre12 hónap kamatmentes részletfizetést engedélyez.  

3. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás költségviselésről elkészítésére és aláírására, 
továbbá a megállapodás szerinti jelzálogjog bejegyzésére, illetve a jelzálogjog alapját 
képező követelés teljesítését követően a jelzálogtörlésére irányuló jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására. 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pont teljesülését követően a belterületbe vonást 
kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál; 



5. az Önkormányzat az ajánlattételi kötöttségét az értesítés átvételről számítva 30 napig tartja 
fenn. 

6. a 2. pont szerint befizetett hozzájárulásból származó – az egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök eredeti előirányzatán felül teljesült – többletbevételek egy fejlesztési alapba 
kerüljenek elkülönítésre. 

Határidő: 2019. 12.31.  

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: A határozat részben végrehajtva, mert 2021.01.27-én a belterületbevonási költséget 

befizette. Fekvéshatár változási vázrajzot várjuk az ügyfelektől, ahhoz, hogy a földhivatali 
nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a belterületbevonás. Határidő hosszabbítás: 2021. 
november 30-ig. 

 

194/2019.(IV. 01.) határozat 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága módosító 
javaslata alapján, hogy az Ober János Sportközpont Pályázati felhívását az alábbiak szerint hagyja 

jóvá:   
- a Pályázati felhívás 4. pontjának második francia bekezdése a következő: „az Alapító Okiratban, 

Társasági Szerződésben, Cégkivonatban, vagy egyéni vállalkozói okmányirodai 
regisztrációban, tevékenységi körei között a sportlétesítmény működtetése (cégjegyzékbe 
bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet esetén TEAOR 93.11) szerepel, 

- a Pályázati felhívás szövegéből kerüljön ki „a minimális díj” és helyette „javasolt díj szerepel”, 
- a Pályázati felhívás 4. pontjának 4. francia bekezdésében a szövegrész, a következő képen 

módosul: „A Kiíró pályázati biztosítékként 1 millió forintnak, azaz: Egymillió forintnak 
megfelelő összeget, kauciónak 10 millió forint, azaz: Tízmillió forint megfizetését köti 
ki”……… 

- a Pályázati felhívás 4. pontjának 10. francia bekezdés i) pontja a következőképen módosul: a 
pályázat benyújtásának évét megelőző kettő év lezárt – közhiteles nyilvántartásban hitelesített 
- mérlegét, ha a pályázó szervezet, cég és az aktuális év 30 napnál nem régebben elkészített 
főkönyvi kivonatát, 

- a Pályázati felhívás 4. pontjának 10. francia bekezdés j) pontja a következőképen módosul: a 
létesítmény üzemeltetéséhez szükséges szakmai feltételek, személyzet biztosítottságára 
vonatkozó iratokat. 

- a Pályázati felhívás 6. oldalán „az ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozó kötelezettségek 
l. francia bekezdésének utolsó pontja - ingyenes pálya- és területhasználatot 16-20 óra között, 
a mogyoródi székhelyű egyesületeknek és mogyoródi lakcímmel rendelkező magánszemélyeknek 
havi 84 óra időkeretben. A pályázat nyertese nem lehet a kedvezményezett a megjelölt 
időszakban – törlésre kerül. 

- a Pályázati felhívás 6. oldalán „az ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozó kötelezettségek 
3. francia bekezdése kiegészítésre kerül: „A sportcélú kötelezettségek jogi és pénzügyi 
feltételeit és részleteit a pályázónak a pályázatában be kell mutatnia, különös tekintettel a 
Mogyoródi székhelyű sportegyesületek és a tömegsport célú hasznosításra.” 

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben csatolt Ober János 
Sportközpont hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást elfogadja, azzal, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírás véglegesítésére. 
A pályázati kiírás megjelenítésére a művelési ág földhivatali átvezetését követően kerülhet sor. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyilvánosság biztosításáról gondoskodjon.  

Határidő: a művelési ág átvezetését követően azonnal, de legkésőbb 2020.03.31. 
Felelős: Polgármester 
2021.06.17.: Folyamatban van. Határozat hosszabbítást kérünk 2022.05.31. 

 

225/2019.(IV.24.) határozat  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  



12 

 

1. napirendre veszi Gazsó László kérését a 0155 helyrajzi számú ingatlan védelmi erdőterületből 
(Ev) kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területbe (Gksz-1) való átsorolását a 
településrendezési eszközök módosításával.  

2. Felkéri a Polgármestert, hogy kiegészítő dokumentumként a tervezetben szereplő erdő pótlására 
vonatkozó részletes tervezetet, mutassa be a konkrét ingatlanok megjelölésével, valamint a 
helyzet rendezését elősegítő jogi konstrukciót az önkormányzat ügyvédjével kidolgoztatni 
szíveskedjen”. 

Határidő: 2019. május 29. 
Felelős: Polgármester, főépítész 

2021.05.06. Végrehajtva. A HÉSZ módosítása megtörtént, a határozat teljesítésre került. 
 

229/2019.(IV.24.) határozat  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0351/20 hrsz. számú ingatlanból – 

Rózsa utca 2-4. szám előtti - közterület bővítésére 8-900 m2 nagyságú területre vonatkozó, Kamarás F. 
Gáborné ajándékozási szándékával kapcsolatban úgy dönt, hogy  

1.  az ajándékozónak megköszöni a felajánlását és az előterjesztéshez mellékelt ajándékozási 
előszerződés tervezetét elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak véglegesítésére 
és aláírására; 

2. az ajándékozási szerződés végső megkötésének határidejét 2021. december 31. napjában 
javasolja meghatározni; 

3. az Önkormányzat viseli a Mogyoród, 0351/20 hrsz. ingatlant érint telekalakítás, így a 
kialakítandó négy önálló helyrajzi számú területé (a megmaradó erdő, a jövőbeli közterület, a 
virágbolt és közterületi kapcsolata, valamint a természetben meglévő patak önálló helyrajzi 
számmal történő kialakításának) történő megosztási költséget, azzal, hogy a jövőbeli közterület 
erdő művelési ágban maradjon a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatályba lépéséig; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekmegosztási vázrajzok elkészítésére ajánlatokat 
kérjen be, a telekalakítást rendelje meg, melyre bruttó 400.000 Ft forrást biztosít az 
Önkormányzat Általános tartalék előirányzatának terhére; 

5. felkéri a polgármestert, hogy a virágbolt tulajdonosával a virágbolt önálló területének kialakítási 
költségének arányos viseléséről folytasson tárgyalást.  

6. felkéri az alpolgármestert, hogy a tulajdonosokkal további egyeztetéseket folytasson, a további 
bővítéssel kapcsolatban. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Polgármester, Alpolgármester 
2021. 06. 17.: Határozat visszavonását javasoljuk. Nem állapodunk meg, az adásvétel meghiúsult. 
 

242/2019.(IV.24.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. támogatja a „Községünkért Mogyoródért” Alapítvány kérelmét, azzal, hogy az Alapítvány 
feladata a patak feletti gyalogos átkelő építéséhez szükséges engedélyek és jognyilatkozatok, 
valamint tulajdonosi hozzájárulások beszerzése. 

2. a gyalogos átkelő kialakításához bruttó 2.200.000 Ft összegben járul hozzá, a 2019. évi 
költségvetése „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés véglegesítésére és aláírására. 

Határidő: 2019.08.30. 

Felelős: Polgármester 
2021.01.18.: A patak tulajdonosa nem járult még hozzá a gyalogosátkelő elhelyezéséhez, ezért 
határidő-hosszabbítást javasolnék: 2021.12.31. A határozatban foglalt összeg azonban a 2021. évi 
költségvetésben nem került tervezésre. Maga az elhelyezni kívánt szerkezet készen van. 
 

367/2019.(VI. 26.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 420/2018 (VIII.29.) Kt. határozatának 4. bekezdésében szereplő 0183/16 hrsz-ú szántó 
művelési ágú ingatlan törlésre kerül. 



2. Felhatalmazza a Polgármestert a 0183/16 hrsz.-ú szántó művelési ágú termőföld más célú 
hasznosítási eljárásának lefolytatását belterület kialakítása céljából, továbbá ennek Földhivatali 
nyilvántartásba történő átvezetésére. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a 2./ pontban meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges jogi nyilatkozatok és intézkedések megtételére aláírására. 

4. A 2./ pont végrehajtására 300.000,- Ft-ot különít el, amelyet a 2019. évi költségvetés dologi 
kiadások soráról biztosítja. 

5. Felkéri a Polgármestert, hogy a belterületbe vonást követően készíttesse el az ingatlanra 
vonatkozó értékbecslést. 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy a 0183/21 és 0183/22 hrsz-ú szántó értékbecslésével kapcsolatban 
tájékoztassa a testületet. 

7. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy készítse elő a HÉSZ módosítást és a kisajátítási eljárást, 
és terjessze a Képviselő-testület elé.  

Határidő: 2019. 07. 31.  

Felelős: Polgármester 
2021. 06. 17.: Az ingatlan belterületbe lett vonva. Értékbecslés nem készült. A határozat további 
pontjai visszavonhatóak, mivel az ingatlan nem kerül értékesítésre. 
 

499/2019.(IX. 25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Mogyoród, Salamon király tér 1. szám (1560/20 hrsz) alatt építendő Bölcsőde 
gyalogosforgalmi megközelítése érdekében, a közlekedés biztonsági szempontokat figyelembe 
véve, a Mogyoród, Mátyás király út és Fóti út kereszteződésében gyalogosátkelőhelyet kíván 
létesíteni. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a gyalogosátkelő hely létesítéséhez szükséges előzetes 
egyeztetések lefolytatására, az egyeztetéshez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a gyalogosátkelőhely tervezésére bekért indikatív árajánlatok 
alapján, a tervezési költségek ismeretében, ajánlatkérői eljárás indítására és lefolytatására. 

4. az ajánlatkérői eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
5. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevő kiválasztására, a tervezői szerződés 

véglegesítésére, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére, aláírására és az egyéb 
szükséges jognyilatkozat megtételére. 

6. az előzetes egyeztetés, tervezés és engedélyeztetés díjára bruttó 1.500.000 Ft forrást biztosít a 
2019. évi költségvetés községfejlesztési hozzájárulás többletbevételéből képzett Fejlesztési 
Alap terhére. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:    Polgármester 
2021.06.21.: A határozat 5.) pontja van végrehajtás alatt, így határozathosszabbítást kérünk 
2021.08.31-ig. 

 

694/2019.(XII. 20.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Mogyoród, 680 hrsz., 681 hrsz., 682 hrsz., 683/1 hrsz., 683/2 hrsz., 683/3 hrsz., 683/4 hrsz. 

alatti ingatlanokat meg kívánja vásárolni vagy kisajátítás útján intézményi területként fel 
kívánja használni a Helyi Építési Szabályzatban meghatározottak szerint közpark, illetve a 
település ezen részének ellátását szolgáló közintézmény jövőbeli elhelyezésével; 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosait az önkormányzat vételi 
szándékáról, a kisajátításra vonatkozó előírásokról és a Helyi Építési Szabályzat által 
meghatározottakról tájékoztassa és tárgyalásokat folytasson az ingatlanok adásvételére; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az 1.) pontban megjelölt ingatlanok 
tulajdonosaival/haszonélvezeti jog jogosultjával nem sikerül az ezen cél megvalósítására 
rendelt, 4. pontban megjelölt keretösszeg határain belül az adásvételről megállapodni, akkor a 
kisajátítási eljáráshoz szükséges dokumentáció elkészítésére ajánlatokat kérjen be; 
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4. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében az átmeneti gazdálkodásról 
szóló önkormányzati rendeletben és a 2020 évi költségvetésbe 12.000.000,-Ft-ot terveztessen 

be, 

5. felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a kisajátítással érintendő ingatlanok 
kijelöléséről és a dokumentáció elkészítőjének kijelöléséről; 

6. visszavonja a 369/2019. (VI. 26.) és a 172/2019.(III. 27.) határozatát.  
Határidő: 1-3. pontok: 2020. március 31., 4. pont: 2020. február 28., 5. pont: 2020. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

2021.06.18.: A 680 hrsz ingatlanban az önkormányzat további résztulajdont vásárolt (651/7812) 
Jámbor Andrásnétól és Tóth Ferenc Istvánnétól. A 682 hrsz. ingatlanban Vinczenti Renátó és Vinczenti 
Liliána tulajdoni hányadát vásárolja meg (most júliusban) az önkormányzat. Határidőt javasoljuk 
folytonosra állítani. 
 

716/2019.(XII. 20.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja Gazsó László kérelmét a Mogyoród 0155 helyrajziszámú ingatlannak Ev övezetből 
Kb-Ep különleges beépítésre nem szánt erdei pihenő övezetbe való átsorolását a mellékelt 
telepítési tanulmányterv szerinti, amennyiben kérelmező településrendezési szerződésben saját 
költségén vállalja az ingatlan átsorolásához kapcsolódó erdőterületek kialakítását az erdészeti 
hatóság feltételei szerint, és a terület teljes közművesítését, közútkapcsolatának kialakítását; 

2. Az 1.) pont végrehajtásához szükséges fejlesztési hozzájárulás összege: bruttó 5 500 000 Ft, de 

legalább a tervezési költség; 
3. a szerződésben meghatározandó határidők a folyamatban lévő HÉSZ módosítás ügyében az 

állami főépítész végső véleményének beérkezését követően, a rendelet-módosítás 
megalkotásának napirendjét tartalmazó képviselő-testületi ülés napjától számítandó; 

4. felhatalmazza a polgármestert Gazsó László fejlesztővel kötendő településrendezési szerződés 
elkészítésére és aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

a 127/2020.(IV.24.) és 259/2020.(VII.31.) határozattal 
716/2019.(XII. 20.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja Gazsó László kérelmét a Mogyoród 0155 helyrajziszámú ingatlannak Ev övezetből 
Kb-Ep különleges beépítésre nem szánt erdei pihenő övezetbe való átsorolását a mellékelt 
telepítési tanulmányterv szerinti, amennyiben kérelmező településrendezési szerződésben saját 
költségén vállalja az ingatlan átsorolásához kapcsolódó erdőterületek kialakítását az erdészeti 
hatóság feltételei szerint, és a terület teljes közművesítését, közútkapcsolatának kialakítását; 

2. Az 1.) pont végrehajtásához szükséges fejlesztési hozzájárulás összege: bruttó 5 500 000 Ft, de 

legalább a tervezési költség; 
3. 2törölve! 
4. felhatalmazza a polgármestert Gazsó László fejlesztővel kötendő településrendezési szerződés 

elkészítésére és aláírására. 
5. 3a Mogyoród külterület 0155 helyrajzi számú ingatlant kiemelt fejlesztési területté minősíti 

acélból, hogy a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárással legyen 

lefolytatható,  
6. 4felhatalmazza a polgármestert a hatályos településrendezési eszközök módosításához a 

tervezési szerződés aláírására” 

7. 5a 6.) pontban meghatározott kötelezettségvállalásra mindösszesen bruttó 4.699.000 Ft forrást 
biztosít a településfejlesztési hozzájárulásokból származó többletbevételekből. 

6Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: polgármester 
Végrehajtva. 

 



 

22/2020.(I.31.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. visszavonja a 484/2018.(IX.26.) számú határozatának 3. pontját; 
2. el kívánja készíttetni a Jégvirág utca közvilágításának tervét és hozzájárul a kiépítéshez az 

utca azon oldalára, amit a Helyi Építési Szabályzat kötelező szabályozási vonala nem érint.  
3. felkéri a Polgármestert, hogy legalább nettó 7.6 millió forint költséget terveztesse be a 2020. 

évi költségvetésbe;  
4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés forrás biztosítottsága esetén árajánlatokat 

kérjen be közvilágítás tervezésére és kiépítésére, majd a nyertes ajánlatot tevővel szerződést 
kössön; 

5. felhatalmazza a Polgármestert a közvilágítás bővítésének érdekében a határozat 
végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021. 06. 17.: Határozat végrehajtva. 
 

54/2020.(II.28.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi 
rendezvénykeret felosztását az alábbi változtatásokkal, módosításokkal támogatja: 

- Gyermeknap rendezvényre      800.000,- Ft 

- Pedagógusnap  600.000,- Ft 

- Mozdulj rá az egészségre   800.000,- Ft 

- Testvértelepülések                                           2.000.000,-Ft  

(Madéfalva, Santa Lucia di Piave) 
- Mindenki karácsonya            1.300.000,- Ft 

- Mogyoró(d) Feszt    200.000,- Ft 

- Tartalékkeret    300.000,- Ft 

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Polgármester, Pénzügyi Irodavezető 

 

2020.06.26.: A Képviselő-testület a 203/2020.(VI.26.) határozatával a 2020. évi rendezvénykeret 
ismételt felosztásáról döntött: 

Kikerült az augusztus 20-i rendezvény, és az erre szánt összeg átkerült a tartalékkeretbe:  
▪ Mogyoró(d)Feszt  ………400.000 Ft   október 10. 
▪ Mindenki karácsonya           1.800.000 Ft   december 19. 

▪ Tartalékkeret            2.800.000 Ft    

Végrehajtva. A Kft. beszámolója, elszámolásának elfogadása a 88/2021.(III.8.) sz. rendkívüli 
polgármesteri határozattal. 

 

57/2020.(II.28.) határozat 
l.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv) 225/C. §. (l) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 
Paulovics Géza főállású polgármester  

• 2020. 12. 31-ig összesen: 41 munkanap szabadságra jogosult, mely az alábbiak szerint kerül 
ütemezésre 

Időszak Napok száma 

2020. január 3-tól – 2020. január 3-ig  1 

2020. január 24-től – 2020. január 31-ig 6 

2020. február 17-től – 2020. február 21-ig 5 

2020. május 27-től – 2020. június 3-ig 5 

2020. június 29-től – 2020. július 3-ig 5 

2020. augusztus 3-tól – 2020. augusztus 7-ig 5 
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2020. augusztus 17-től – 2020. augusztus 19-ig 4 

2020. november 2-től – 2020. november 6-ig 5 

2020. december 23-tól – 2020. december 31-ig 6  

Összesen 41 nap 

2.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2020. évre 
vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. §. (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. §. (3) 
bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős  : polgármester, jegyző 

Végrehajtva. A polgármester szabadságának 2021. évi ütemezése a 91/2021.(III.12.) sz. rendkívüli 
polgármesteri határozattal 2021.02.26-i napi hatállyal került jóváhagyásra. 
 

68/2020.(II.28.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. belterületbe vonja a Mogyoród, 2072/1 hrsz összesen 16 m2 „kivett helyi közút” és 2072/2 
hrsz.-ú, összesen 588 m2 nagyságú kivett zártkerti művelés alól kivett terület, gazdasági 
épület megnevezésű ingatlanokat, hogy a helyi építési szabályzat szerint, Lke2 építési 
övezetbe tartozó belterületi telket alakítsanak ki; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2000,- Ft/m2-ben határozza meg (588 
m2*2000 Ft = 1.176.000) összesen: 1.176.000.- Ft; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a belterületbe vonási megállapodás elkészítésére és 
aláírására; 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelem ingatlan-

nyilvántartást vezető szervnek történő benyújtására, miután a tulajdonosok 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadták, 
b. a saját ingatlanuk után az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának 

megfizetését igazolták,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizették. 

5. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

6. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
Határozat végrehajtva, belterületi az ingatlan, 4524 hrsz. 
 

92/2020.(III.27.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja a Mogyoródi Ifjúsági Testület működését a településünk fiataljainak megtartása, 
fiatalok számára vonzóbbá tétele, a helyi hagyományok megőrzése és az önkormányzati 
működés minél szélesebb körrel történő megismertetés céljából; 

2. jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező a Mogyoródi Ifjúsági Testület Ügyrendjét; 
3. támogatja, illetve jóváhagyja a Mogyoród nevének és címerének a szervezeti működés során 

történő felhasználására; 
4. az 1-3) pontok végrehajtása és a testületi működés kiadásainak finanszírozására 450 eFt-ot 

különít el Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében az általános 
tartalék csökkentésével; 

5. felkéri az ifjúsági ügyekért felelős tanácsnokot, hogy az Ifjúsági Testület munkáját segítse, 
készítsen költségvetést a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda 
közreműködésével és évente a képviselő-testület januári ülésén számoljon be az Ifjúsági 
Testület előző évi működéséről; 

6. felkéri a polgármestert, hogy a 3.) pont szerinti engedélyeket az önkormányzati rendeletek 
szerint adja ki; 



7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mogyoródi Ifjúsági Testület működéséhez szükséges 
feltételeket biztosítsa, szervezeti dokumentumot aláírja és a 4) pont szerinti költségvetés 
módosítást előkészítse; 

Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Babják Gábor képviselő útján Polgármester, 4. és 7. pont: Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. 2021. évben Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés köttetett a 
Testülettel, amelyek 2021.03.01-én kerültek aláírásra. 
 

96/2020.(III.27.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában lévő Mogyoród, 743/2 helyrajzi számon felvett, kivett országos 
közút megnevezésű, 739 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását.  

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek (átminősítés díja és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeinek) a megtérítését. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás-átvétellel kapcsolatos 
feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mogyoród, 743/2 hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó előzetes megállapodást a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel aláírja. 

5. az 1-2.) pontok végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségekre az Önkormányzat 2020-es 

költségvetés önkormányzati dologi kiadások előirányzat terhére 50.000.- Ft keretösszeget 
biztosít. 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Műszaki, Beruházási és Településüzemeltetési Iroda útján a Polgármester 
2021.06.18.: Önkormányzat a tulajdonos. Határozat végrehajtva. 
 

99/2020.(III.27.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az ajánlatkérő eljárást a 4./ pontban megjelölt feltétel teljesülése esetén érvényesnek tekinti. 
2. az engedélyes tervdokumentáció készítésének vonatkozásában nyertes ajánlattevőként az 

Arche-Accord Kt-t jelöli meg 5.520.000,- Ft + Áfa értékben. 
3. a 2. pontban meghatározott költséghely megnevezésre a 2020. áprilisi Pénzügyi Bizottsági 

ülésen tegyenek javaslatot.  
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület jóváhagyását követően a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést megkösse és a tervezéshez szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye, amennyiben a 2./ pontban meghatározott forrás (ingatlan értékesítésből 
származó bevételből vagy hitelből) rendelkezésre áll.  

Határidő: szerződéskötéstől számított 30 nap  

Felelős  : Polgármester 
2021. 05. 10. Hutter József képviselő és Polgármester Úr abban maradtak, hogy Nagy László tervező 
újbóli megkeresésének az előzmények tekintetében jelenleg nincs relevanciája. Alpolgármester asszony 

ennek a határozatnak a visszavonását javasolja.  

 

136/2020.(IV.24.) Kt. határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. 
§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre 
tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-

testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, az ügyben készült 92. számú előterjesztésben 
foglaltakat megfontolva, az alábbiak szerint  

határozok: 
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1. a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és Mogyoród, Kukukkhegy 
településrészén található zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlanokat adás vétel 
útján értékesítésre kijelölöm, legalább az alábbi értéken:  

hrsz Eladási ár 

3235 2 900 000 Ft 

3236 3 100 000 Ft 

3335 3 800 000 Ft 

3336 3 800 000 Ft 

3337 3 700 000 Ft 

3408 7 200 000 Ft 

3412 9 600 000 Ft 

3413 3 500 000 Ft 

3414 3 300 000 Ft 

3626/1 4 600 000 Ft 

3626/2 4 700 000 Ft 

3626/3 4 700 000 Ft 

3626/4 4 700 000 Ft 

3719 2 800 000 Ft 

3737 3 200 000 Ft 

3738 2 800 000 Ft 

3739 2 900 000 Ft 

3740 3 100 000 Ft 

3741 3 000 000 Ft 

2. a Polgármesterként az ingatlanhasznosítási felhívás közzétételéről az önkormányzat 
vagyonáról szóló önkormányzati rendelet szerint intézkedem, majd a beérkezett 1.) pontban 
meghatározott minimális árnál magasabb és legjobb ajánlattevővel az adásvételi szerződést 
megkötöm azzal, hogy: 
a)  a vételár részletekben történő megfizetésére legfeljebb 2020. október 31-ig van mód és  
b) részletfizetés esetén az ingatlan értékesítése tulajdonjog fenntartással történik, 
c) részletfizetés esetén az első részlet vagy előleg legalább a vételár 25 %-a kell legyen. 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2020. december 31. 
Felelős: Műszaki, Beruházási és Településüzemeltetési Iroda útján Polgármester 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntarja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
2021.06.18.: Határozat visszavonását javasoljuk, az eladási árak már nem aktuálisak. 
 

139/2020.(IV.24.) Kt. határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. 
§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre 
tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-

testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, az ügyben keletkezett 85 sz. előterjesztésben 
foglaltakat megfontolva, az alábbiak szerint  

határozok: 
1. a Mogyoród külterület, 0350/17 hrsz.-ú, összesen 7861 m2 nagyságú, legelő művelési ágú 

önkormányzati ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatainak módosítását kezdeményezem a 
műfüves sportpálya megnevezésre a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályának 10.334-2/2008, 10276/2019, valamint a 10370-3/2019 határozatai 
alapján, 



2. polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges jognyilatkozatokat 
megteszem, amelyre a felhatalmazással rendelkezem és a költségére 3x6.600,- Ft igazgatási 
díjat az önkormányzat 2020. évi költségvetése önkormányzati dologi kiadásainak terhére 
biztosított.  

Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Műszaki, Beruházási és Településüzemeltetési Iroda útján Polgármester  
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntarja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
2021. 06. 17.: Határozat végrehajtva. 
 

153/2020.(V.6.) Kt. határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. 
§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre 
tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-

testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, az ügyben keletkezett 85 sz. előterjesztésben 
foglaltakat megfontolva, az alábbiak szerint  
határozok: 

1. a Mogyoród 4503/8, 4503/10, 4503/12, 4503/13, 4503/14, 4503/15, 4503/17, 4503/18, 4503/19 
hrsz.-ú, kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok jelzálogjog törléséhez 
hozzájárulok; 

2. az 1) pontban jelölt ingatlanokról a jelzálogjog törlésével kapcsolatos jognyilatkozatokat 
megteszem. 

Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester  
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
2021. június 21.: határozat végrehajtva, nincs rajta zálogjog. 
 

154/2020.(V.7.) Kt. határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. 
§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre 
tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-

testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, az ügyben keletkezett 85 sz. előterjesztésben 
foglaltakat megfontolva, az alábbiak szerint  

határozok: 
1. hozzájárulok, hogy a Mogyoród, 2417 hrsz.-ú, összesen 1383 m2 nagyságú kivett zártkerti 

művelés alól kivett ingatlant, a helyi építési szabályzat szerint, Lke7 építési övezetbe tartozó 
belterületi telekké alakuljon; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét 2000,- Ft/m2-ben határozom meg 
összesen: 2.766.000.- Ft; 

3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

4. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

5. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
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Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
Határozat végrehajtva, belterületi az ingatlan. 
 

165/2020.(V.15.) határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
az ügyben keletkezett 116. sz. előterjesztésben foglaltakat megfontolva az alábbiak szerint  

határozok: 
1. a Mogyoród, 602, 603/7 és a 603/8 hrsz.-ú 1/1 tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonú, 

belterületi ingatlanokat a Vectra-Line Logisztika Kft. részére értékesíti bruttó 51.000.000- Ft 

(azaz ötvenegymillió forint) vételáron, azzal, hogy a vevő tudomással bír arról, hogy a HÉSZ 
rendelete alapján az útszélesítés céljára megjelölt területet, az adásvételét követően még át kell 
adni az Önkormányzat részére.  

2. az ajánlattételi kötöttségét 30 napig tartom fenn. 
3. intézkedem az ingatlan adásvételi, majd azt követően a telekalakítási szerződés megkötésére, 

aláírására, az ezzel összefüggő egyéb jognyilatkozat és intézkedés megtételére. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján, a Polgármester 
2021.06.18.: 2020.07.01-én az adásvételi szerződés aláírásra került. Az adásvétellel vegyes 
telekalakítási szerződés 2021.05.17-én aláírásra került. Földhivatali határozatra várunk. Végrehajtva. 

 

167/2020.(V.15.) határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. 
§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre 
tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-

testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, az ügyben keletkezett 121. sz. előterjesztésben 
foglaltakat megfontolva, az alábbiak szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályának 10.136-3/2018-as ügyiratszámú határozatába (Határozat) szerint 
a) 3.656.100,-Ft földvédelmi járulékot a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-01040092-

00000000 számú bankszámlaszámára a költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) rendelet Fejlesztés 
Alap előirányzat többletbevétele terhére biztosítja, 

b) a területen lévő humuszvagyon megóvásáról az ott megjelöltek szerint gondoskodik. 

2. Az 1. pontban megjelöltek teljesítését követően Intézkedem a Földhivatal felé, hogy a 0220/7, 

0220/8, 0220/9 és 0220/10 hrsz. ingatlanoknak a Határozatban engedélyezett más célú - 

idegenforgalmi, valamint lakosság kiszolgálásával összefüggő kereskedelmi, közösségi, sport 
és parkolási tevékenység – hasznosítása az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. augusztus 31., előirányzatok átvezetésére a soron következő költségvetés 
módosítása 



Felelős: 1. a) Adó- és Pénzügyi Iroda útján Polgármester, b) Műszaki, Településüzemeltetési és 
Beruházási Iroda útján a Polgármester, 2  Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda és 
Önkormányzati jogi képviselő útján a Polgármester.  
2021.06.18.: Határidőt folytonosra javasoljuk állítani.  
 

184/2020.(V.15.) Kt. határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. 
§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre 
tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-

testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, az ügyben keletkezett 130. sz. előterjesztésben 
foglaltakat megfontolva, az alábbiak szerint  

határozok: 
1. hozzájárulok, hogy a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának törzskönyvi nyilvántartási 

adatai a 045170 parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása funkcióval egészüljön ki 
2. Mogyoród 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10 hrsz-ú területekre szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás (parkoló) tevékenységet nyilvántartásba vetetem 

3. Az 1. és 2. ponthoz szükséges jognyilatkozatok megtételéhez felhatalmazással rendelkezem. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.18.: Határidőt folytonosra javasoljuk állítani.  
 

191/2020.(VI.17.) Kt. határozat 
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. 
§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre 
tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-

testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, az ügyben keletkezett 137. sz. előterjesztésben 
foglaltakat megfontolva, az alábbiak szerint  

határozok: 
4. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Gödöllői Földhivatal előtt telekalakítási 

eljárásban érintett mogyoródi 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanok Önkormányzatnak 
történő ingyenes felajánlását közcélú felajánlás/ajándékozás jogcímével elfogadom azzal, 
hogy az útépítési és közművesítési kötelezettség településrendezési szerződés alapján 
továbbra is a fenti helyrajzi számú ingatlanokkal közvetlenül kapcsolatos ingatlan 
tulajdonosainak kötelezettsége.  

5. A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által E-32/2019 (1419/2019) alatt 

záradékolt Változási Vázrajz alapján és az 1. pontban leírtak teljesítését követően 
kialakításra kerülő 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzését véglegesítését követően gondoskodom az önkormányzat jogi képviselője, Dr. 
Viszlói Ügyvédi Iroda útján az ajándékozási szerződés előkészítéséről, és annak aláírásáról. 

6. Az ajándékozási szerződés alapján Gondoskodom az Önkormányzat tulajdonába kerülő, 2. 
pont szerinti ingatlanok önkormányzati vagyonkataszterbe történő nyilvántartásba 
vételéről.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1-3. pont telekalakítási eljárás végleges befejezését követő 90 nap. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester 
Határozat hosszabbítását kérjük, mert még nem történt útkialakítás. 2022.05.31. 
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199/2020.(VI.26.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a felek között 2018. április 3-án kelt Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára az 
Egyesület bírósági nyilvántartásban történő módosításait követően egy soron következő ülésen 
visszatér,  

2. a Mogyoródi Közhasznú Polgárőr Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja 
azzal a feltétellel, hogy a bírósági módosítás elindításához előzetesen egyeztetett időpontban 
2020. július 10-ig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermébe közgyűlést hív össze Trabalka Szilvia 
alpolgármester jelenléte mellett.  

Határidő: az 1. pont tekintetében 2020.07.31., a 2. pont vonatkozásában azonnal, beszámoló nem 
szükséges 

Felelős: Alpolgármester  
Végrehajtva a 158/2020.(XII.16.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal. 
 

214/2020.(VI.26.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek, a Szent László Általános Iskola, 
valamint a közvilágítás villamos energia beszerzése érdekében a 2021 évre ajánlatkérői 
eljárást indít. 

2. Az Ajánlatkérő eljárás értékelési szempontjai a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
3. Az ajánlatkérő eljárás során a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot 

adó Ajánlattevővel kíván szerződést kötni. 
4. az 1./ pontban meghatározott kötelezettségvállaláshoz szükséges forrást a dologi kiadások 

előirányzat közüzemi díjak sora terhére biztosítja. 
5. felhatalmazza a polgármestert a szolgáltató szerződés véglegesítésére, aláírására és a 

végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján, a Polgármester 
Határozat végrehajtva, az ajánlatkérői eljárást lefolytattuk, szerződést megkötöttük a szolgáltatóval. 
 

220/2020.(VI.26.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. értékesíteni kívánja a 0343/38 hrsz. 258 m2, minőségi osztálya 5. AK 0,43; 0343/39 hrsz. 636 
m2, minőségi osztálya 5. AK 1,05; 0343/40 hrsz 230 m2, minőségi osztálya 5. AK 0,38 
besorolású szőlő művelési ágú ingatlanokat, a 0343/38 hrsz. – 300.000, - Ft, 0343/39 hrsz. – 

700.000, - Ft, 0343/40 hrsz. – 300.000, - Ft-ban határozza meg, összesen: 1.300.000, - Ft-ért, 
Rajna Gábor részére. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és egyéb jognyilatkozatok 
megtételére.   

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján, a Polgármester 
2021.06.18.: Határozat végrehajtva.  
 

228/2020.(VI.26.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja Illés-Németh Anita kérelmét, így a 2146 Mogyoród, Dózsa György út 21. szám alatti 
(149/5 hrsz) ingatlanon a 2. számú lakást önkormányzati/szolgálati érdekből Illés-Németh Anita 

köztisztviselő és vele együtt költöző családja részére bérbe adja az Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletének a feltételeiről szóló 4/2019. (I.30.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételekkel, a bérbeadás alapjául szolgáló jogviszony fennállásának 
időtartamára, de legfeljebb 5 évi időtartamra.  

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat jogi képviselője útján előkészített bérleti 
szerződést az előző bérlő távozását követően, a lakás önkormányzati birtokba visszavételétől 
aláírja. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 



Felelős: Műszaki Iroda útján a Polgármester 
Végrehajtva. A bérleti szerződés 2020.12.15-én aláírásra került. 
 

233/2020.(VII.16.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. továbbra is támogatja a „Fő tér bővítést”, így költségvetési forrást biztosít az Önkormányzat 
Személyi juttatások megbízási díjak soráról 600.000.-Ft értékben, az ehhez kapcsolódó 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soráról 94.500.-Ft értékben. 
Ezeket a tételeket kérjük átcsoportosítani a Dologi kiadások megfelelő sorára. A maradék 
205.500.-Ft forrást az Önkormányzat Dologi kiadások sorról biztosítjuk. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az erdő igénybevételi eljárás lefolytatásához erdészeti 
szakemberrel, szakirányítóval megbízási szerződést kössön Mogyoród, 0351/20 hrsz. alatti erdő 
telekalakítási vázrajz és a Helyi Építési Szabályzat módosítása szerinti hasznosítás 
engedélyezése érdekében, valamint az erdővédelmi járulék megfizetésére, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 635451/2020, E-7/2020 számon záradékolt változási 
vázrajzon 0351/22 helyrajzi számmal megjelölt, 808 m2 nagyságú kivett közterületként 
kialakuló területre, illetve az annak megfelelő Mogyoród, 0351/20 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni 
hányadára vonatkozó ajándékozási szerződést az ajándékozó Kamarás Ferenc Gábornéval 
véglegesítse és aláírja, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye,  

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az ajándékozó az előszerződésben foglaltak 
ellenére az ajándékozástól eláll, akkor az önkormányzat oldalán az ajándékozás előkészítésével, 
telekalakítás előkészítésével felmerült költségeket az ajándékozótól jogi úton követelje, 

5. felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor az 1. pontban 

megjelölt előirányzat átcsoportosítást végeztesse el. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján a Polgármester 
2021.06.18.: Határozat visszavonását javasoljuk. 
 

237/2020.(VII.31.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

6. adás-vétel útján bruttó 5.586.138, - Ft vételáron meg kívánja vásárolni a Mogyoród, Gödöllői 
út 680 hrsz. alatti ingatlan 2208/7812 eszmei hányadának tulajdonát Turai Ákos Róberttől,  

7. a vételárak kifizetése átutalás vagy pénztári kifizetés útján a birtokbavétellel egyidejűleg 
kerülhet sor. 

8. felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati jogi képviselő által előkészített, adás-

vételi szerződések aláírására, az elővásárlási jogosultak nyilatkoztatására, és a vételár 
kifizetésére, illetve az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

9. az adásvételi szerződés forrását az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés Fejlesztési tartalék 
sora terhére biztosítja. 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester. 
Végrehajtva. 2020.11.10-én az adásvételi szerződés aláírásra került. 
 

238/2020.(VII.31.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. adás-vételi szerződés útján bruttó 5.000.000, - Ft vételáron meg kívánja vásárolni a Mogyoród, 
Gödöllői út 681 hrsz. alatti ingatlan 4/8 eszmei hányadának tulajdonát Dusa András Attilától,   

2. a vételárak kifizetése átutalás vagy pénztári kifizetés útján a birtokbavétellel egyidejűleg 
kerülhet sor. 

3. a Mogyoród, 681 hrsz. alatti ingatlanon található illegális hulladék elszállításáról és az engedély 
nélkül épült építmények elbontásáról a birtokbavételt követő legrövidebb időn belül az 
önkormányzat saját költségén gondoskodik. 
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4. a Mogyoród, 681 hrsz. alatti ingatlant terhelő, 2020.07.28.-i kimutatás szerinti, 
218.V.3114/2017 végrehajtási ügyben keletkezett (BKK Zrt. követeléséből keletkezett) 
85.180,-Ft végrehajtási jog törlését az Önkormányzat az 5.000.000,-Ft vételárból kell, hogy 
rendezze. 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati jogi képviselő által előkészített, és a 2. 
pont szerinti ingatlan vonatkozásában Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adásvételi 
ügyletet támogató határozata birtokában az 1-4. pontoknak megfelelő adás-vételi szerződés 
aláírására, az elővásárlási jogosultak nyilatkoztatására, és a vételár kifizetésére, illetve az 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

6. az adásvételi szerződések forrását az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés Fejlesztési tartalék 
sora terhére biztosítja. 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester. 
Végrehajtva. 2020.09.29-én az adásvételi szerződés aláírásra került. 
 

248/2020.(VII.31.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród 
Településüzemeltető Nonprofit Kft ügyvezetője részére a munkavégzéshez szükséges saját 
gépkocsikkal kapcsolatos kiadások ellentételezésére a munkaszerződés megkötésétől, a 2020. május 14. 
2021. május 31. időtartamra havi bruttó 50 000 Ft költségtérítést állapít meg. 
A 2020. évre megállapított költségtérítés költségvetési fedezete a Mogyoród Településüzemeltető 
Nonprofit Kft. költségvetésében biztosítandó a korábban elfogadott költségvetés főösszegének 
változatlanul hagyása mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e testületi döntésnek megfelelően módosítsa a 
munkaszerződést, egyúttal felhatalmazza annak aláírására. 
Határidő: 2020. augusztus 31. és a 2021. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Paulovics Géza polgármester, Juhász László ügyvezető 

Végrehajtva. 2021.01.01. napjától visszavonva a 7/2021.(I.7.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal, 
tekintettel arra, hogy csak a 2020. évre megállapított költségtérítés költségvetési fedezete volt biztosított 
a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. költségvetésében a korábban elfogadott költségvetés 
főösszegének változatlanul hagyása mellett. 
 

253/2020.(VII.31.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgáltatja vízkár-elhárítási tervét. 
2. a vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatának elvégeztetésére ajánlatkérői eljárást indít, a 10/1997. 

(VII.17.) KHVM rendelet 3. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 
3. az ajánlattételi eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
4. felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés véglegesítésére, 

aláírására és az egyéb szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. 
5. a vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatának költségeit bruttó 600.000,- Ft keretösszeg erejéig a 

2020. évi költségvetésben az Önkormányzat Dologi kiadásai között a Vízkár elhárítási terv 
felülvizsgálata sorának terhére biztosítja. 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján, a Polgármester 
Határozat végrehajtva. A terv elkészült. 
 

270/2020.(VIII.14.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Mogyoród, Berektető (400mx3m=1200m2-nyi területen), Borsó (380mx3m=1.140m2), 

Borvirág (350mx3m=1.050m2) és Körte utca (320mx3m=960m2 területen) martaszfalttal 
történő burkolását támogatja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1./ pont kiviteli munkára bekért indikatív árajánlat 
alapján, a költségek ismeretében ajánlatkérői eljárás indítására, lefolytatására. 

3. az ajánlatkérői eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 



4. felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevő kiválasztására, a kötendő szerződés 
véglegesítésére és a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására, valamint egyéb szükséges 
jognyilatkozat megtételére. 

5. az 1./ pont kiviteli munkáinak költségeire bruttó 18.500.000, - Ft forrást biztosít a 2020. évi 
költségvetés „B52 Ingatlanok értékesítése sora terhére”. 

Határidő: 2020. december 31. a költségek átcsoportosítására a költségvetés soron következő 
módosítása 

Felelős: Beruházási és Műszaki Iroda útján Jegyző, Polgármester – Bereczki László beruházási 
tanácsadó 

Határozat végrehajtva, az aszfaltozás elkészült. 
 

271/2020.(VIII.14.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az engedélyes terv alapján a gyalogos átkelőhely 
kivitelezésére ajánlatkérői eljárás indítására és lefolytatására. 

2. az ajánlatkérői eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
3. felhatalmazza a polgármester a nyertes ajánlattevő kiválasztására, a kivitelezési szerződés 

véglegesítésére, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére, aláírására és az egyéb 
szükséges jognyilatkozat megtételére. 

4. A kivitelezés díjára bruttó 18 000 000 Ft forrást biztosít a 2020. évi költségvetés B52 Ingatlanok 
értékesítése sora terhére. 

Határidő: 2020. december 31., a költségek átcsoportosítására a költségvetés soron következő 
módosítása 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester 
2021.06.21.: A szerződés előkészítése folyamatban, határidő hosszabbítást kérünk, 2021.08.31-ig. 

 

276/2020.(IX.9.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a településrendezési eszközök eseti módosítása során a véleményezési szakaszban az 
államigazgatási szervektől, érintett önkormányzatoktól és a partnerektől beérkezett 
észrevételeket, véleményeket megtárgyalta, azokat a 2-3. pontban foglalt kivételekkel elfogadja, 
a DINPI által javasolt 10 méteres védőtávolság kialakítását 5 méterben határozza meg és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges javítások átvezetésére, 

2. a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészének 1., 2. és 3. pontban foglalt véleményét, a 
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti 
Osztálynak a Gksz5 övezet vonatkozó véleményét nem fogadja el, 

3. a Kurucz Béla észrevételét a Mogyoródi patak menti védőterületre vonatkozóan és Kapitány 
Attila észrevételét a Ródi-vágást érintően jelen eljárásban nem fogadja el, 

4. lakossági észrevételeket támogatja a HÉSZ módosítására a Ródi-vágás tekintetében, 
felhatalmazza a polgármester a módosítás előkészítésére, 

5. az Ipar utca/ Kerek-tó menti ipari terület jelenlegi Gksz építési övezetét változatlanul hagyja, 
6. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2015. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-ban és Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2013. (V.30.) számú 

önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelő a partnerségi egyeztetést lezárja,  
7. felhatalmazza a polgármestert a végső véleményezési szakasz kezdeményezésére a Pest Megyei 

Kormányhivatal állami főépítészénél. 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2020. december 31., a többi pont tekintetében 2020. szeptember 

30. 

Felelős: Polgármester, főépítész 

2021.05.06. Végrehajtva. A HÉSZ módosítása elfogadásra került. 
 

278/2020.(IX.9.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
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1. a 270/2020. (VIII.14.) határozatát módosítja úgy, hogy a Borvirág (350mx3m=1.050m2) utca 

martaszfalttal történő megerősítés helyett a Sztráda sor (Mogyoród, 3201/2 hrsz.) útfelületének 
mart aszfaltos megerősítését kívánja elvégeztetni (310mx3m=930m2) a már korábban lefolytatott 
ajánlattételi eljárás nyertes vállalkozójával. 

2. az 1) pont végrehajtására kötött vállalkozói szerződést utólagosan jóváhagyja,  
3. felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Állam hozzájárulását közérdekű feladatellátásra 

tekintettel utólagosan megkérje.  
4. a Borvirág út jogerős építési engedélyének felhasználásával készüljön egy előterjesztés a 

Képviselő-testületnek a várható költségekről és felhatalmazza a polgármestert, hogy az előzetes 
beszerzési eljárást folytassa le és felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztést az ajánlatok 
beérkezését követő legközelebbi testületi ülésre nyújtsa be 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős: Beruházási és Műszaki Iroda útján Jegyző, Polgármester – Bereczki László beruházási 
tanácsadó 

2021.06.21.: Határozat végrehajtva, a munkákat elvégezték. 
 

281/2020.(IX.9.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legfeljebb 4 millió forintig egy 
használt, legfeljebb 5 éves Dacia Duster vagy Suzuki SX4 Scross gépjárművet rendel el beszerezni 
önkormányzati tulajdonba vétellel. Tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárás használtautó beszerzésére 
irányul, ahol egymással teljesen összehasonlítható gépjárművet megvásárolni, így versenyeztetni nem 
lehet, a képviselő-testület az erre vonatkozó Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről 
szóló 3/2017. (IV.10.) számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás mellőzésével rendeli el annak 
beszerzését. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehetséges gépjárművet kutassa fel, és 
állapotfelmérés alapján önkormányzat részére vásárolja meg, és a fentiek szerinti feladatok ellátására az 
ehhez szükséges valamennyi intézkedést megtegyen.  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a használt Dacia Duster gépjármű-

beszerzést az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének felhalmozási tartalék terhére legfeljebb 4 millió 
forintot használhat fel. A 4 millió forintból fel nem használt rész a felhalmozási tartalékban marad. A 
megvásárolt gépjármű adásvételi szerződésben szereplő összegét a K64 tárgyi eszközök sorra kell 
átcsoportosítani. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Adó- és Pénzügyi Iroda útján Polgármester. 
Végrehajtva. Sikeres beszerzés történt - Opel Vivaro. 

 

284/2020.(IX.9.) Kt. határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 millió forintos keretösszeg erejéig 
elrendeli a Mogyoródi Önkormányzat tulajdonában álló Hangya terasz alatti, nagyon régi, az 
önkormányzat vagyonvédelmi kötelezettségként is jelentkező kőpince felújítását, rendbe tételét a 
Mogyoródi Turisztikai Kft. (Hangya Terasz és Pince üzemeltetés), illetve önkormányzati rendezvények 
helyszínének biztosítása érdekében.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mogyoródi Nonprofit Kft.-től bekért árajánlat alapján a felújítási 
munkálatokra szerződést kössön, és valamennyi intézkedést megtegyen, hogy a pince állagmegóvás és 
felújítás útján önkormányzati érdekeket szolgáljon. A felújítás a pince teljeskörű használatát biztosító 
vizes, kőműves, asztalos, villanyszerelési stb. munkákra ki kell, hogy terjedjen.  
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hangya terasz alatti önkormányzati 
pince felújítására legfeljebb 2 millió forintot rendel fordítani az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének felhalmozási tartalék terhére. A 2 millió forintból fel nem használt rész a felhalmozási 
tartalékban marad. A felújítás szerződés szerinti költségét a K71 felújítások sorra kell átcsoportosítani. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Adó- és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. Átadás 2021.06.09-én. 
 



292/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Turisztikai és 
Településfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervét módosítja. A módosított üzleti tervet 20.680.000 Ft 
bevételi és 20.680.000 Ft kiadási főösszeggel, 0e Ft eredménnyel a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. A Mogyoród Turisztikai Kft részére fordítandó működési támogatás nem 
módosul, változás a vállalkozási tevékenységben mutatható ki.  
Határidő: 2020. december 31.  

Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 
ügyvezetője 

Végrehajtva. 2021.01.18. További intézkedést nem igényel. 
 

298/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja a Diófa utca és az Őzike köz közvilágításához a vezérlő szál kiépítését és 
tervezését, bruttó 1.451.483, - Ft. értékben a K62 Közvilágítás hálózat bővítés sora terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy árajánlatokat kérjen be és a legkedvezőbb ajánlatadóval 
szerződést kössön a közvilágítás tervezésére és kiépítésére vonatkozóan.  

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyedi közvilágítási igények (3 db) megvalósításához 
szükséges bruttó: 270.000, -Ft értékben K62 Közvilágítás hálózat bővítés sora terhére a 
vállalkozótól megrendelje a lámpák felszerelését. 

Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester. 
2021. június 21.: Határozat végrehajtva. 

 

301/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Mogyoród, 0160/110, /111, /112, /113, /114, /116, /117, /118, /122, /123, /124, /125, /126, 

/127, /128, /130, /131, /132, /133, /134 hrsz.-ú, összesen 12620 m2 nagyságú ingatlanokat 
külön-külön vagy egyidejűleg a helyi építési szabályzat szerint, Lke1-s valamint a Lke10 

építési övezetbe tartozó belterületi telkekké alakuljanak; 
2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 

2000,- Ft/m2-ben, így összesen: 25.240.000.- Ft-ban határozom meg; 
3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 

megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

4. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

5. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
Határidő hosszabbítást kérünk 2021.12.31.-ig 

 

302/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.  a Mogyoród, 4200/89 hrsz-ú, 2559 m2 nagyságú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” 
megnevezésű ingatlant a lakóparkban található ingatlanok megközelítését biztosító, út és 
tartozékait, éjszakai megvilágítását szolgáló berendezések („közvilágítási lámpák”) aktív és 
passzív elemeit ajándékozás jogcímen ingyenesen átveszi, az ajándékot elfogadja: a rajta kiépült 
közvilágítással és csapadékvízelvezető-rendszerrel együtt; 
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2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 4200/89 hrsz. ingatlanról, az útról és tartozékairól, 
közvilágítási berendezésekről forgalmi értékbecslést, valamint szerződés-tervezetet 

készíttessen, amelynek kötelező tartalmaként legyen része az önkormányzati 
vagyonkataszterben és számviteli nyilvántartásban;  

3. felkéri a polgármestert, hogy az átvételt követő következő képviselői testületi ülésre készítsen 
előterjesztést a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítására. 

Határidő: 2020.december 31.  

Felelős: Műszaki Iroda útján a Polgármester  
2021.06.21.: Határozat végrehajtva, az önkormányzat a tulajdonos. 
 

303/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Mogyoród, 0114/22 hrsz.-ú, 987 m2 nagyságú ingatlant a helyi építési szabályzat szerint, 
Lke9 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 
2000,- Ft/m2-ben, így összesen: 1.974.000.- Ft-ban határozom meg; 

3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

4. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

5. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.21.: Határozat visszavonását javaslom, mert nem fizette be a belterületbe vonási összeget. 
 

304/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Mogyoród, 0114/27 hrsz.-ú, 1015 m2 nagyságú ingatlant a helyi építési szabályzat szerint, 
Lke9 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 
2000,- Ft/m2-ben, így összesen: 2.030.000.- Ft-ban határozom meg; 

3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette, 

4. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

5. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.21.: Határozat visszavonását javaslom, mert nem fizette be a belterületbe vonási összeget. 
 

305/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Mogyoród, 0114/34 hrsz.-ú, 1009 m2 nagyságú ingatlant a helyi építési szabályzat szerint, 
Lke2 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon; 



2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 
2000,- Ft/m2-ben, így összesen: 2.018.000.- Ft-ban határozom meg; 

3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

4. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

5. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.21.: Határozat visszavonását javaslom, mert nem fizette be a belterületbe vonási összeget. 
 

306/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Mogyoród, 0114/41 hrsz.-ú, 1762 m2 nagyságú ingatlant a helyi építési szabályzat szerint, 
Lke9 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon; 

2. a fizetendő község-fejlesztési hozzájárulás mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 
2000,- Ft/m2-ben, így összesen: 3.524.000.- Ft-ban határozom meg; 

3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

4. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

5. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.21.: Határozat visszavonását javaslom, mert nem fizette be a belterületbe vonási összeget. 
 

307/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a tulajdonában lévő - 0272/30 hrsz.-ú, 667 m2 

nagyságú „legelő” művelési ágú és a hozzá kapcsolódó 0272/33 hrsz „erdő, legelő és kivett 
út” művelési ágú, 5209 m2 nagyságú ingatlanok a helyi építési szabályzat szerint, Lke1 
építési övezetbe tartozó belterületi telekké, a 0272/30 hrsz-ú ingatatlan építési telekké 
alakuljon; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges 
jognyilatkozatot megtegye és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelemhez a 
fekvéshatár változási vázrajzot megrendelje, illetve a Bajcsy Zsilinszky utcában az évek óta 
húzódó telekhatárokat a területen rendezze.  

Határidő: 2021. március 31. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.18.: Határidő hosszabbítást kérünk: 2022. január 31-ig. 
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310/2020.(IX.25.) határozat 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021. április 1-

jétől is a jelenlegi struktúrában, Gödöllő várossal együttműködve kívánja biztosítani a 
mogyoródi lakosság gyermek és felnőtt központi orvosi ügyeleti ellátását.  

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jövőben is 
csatlakozni kíván a Gödöllőn működő központi orvosi ügyeleti ellátáshoz és továbbra is vállalja 
az ügyelet működési költségeinek NEAK finanszírozáson felüli lakosságszám arányos 

finanszírozását. 
3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 

Gödöllő Város Önkormányzata által lebonyolítandó közbeszerzési eljáráshoz.  
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljáráshoz történő 

csatlakozási nyilatkozatról szóló döntéséről értesítse Gödöllő Város Polgármesterét, valamint 

az éves közbeszerzési tervben szerepeltesse az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó jogszabályt. 
Határidő: 1. pont: 2020.09.30., 2. pont: 2021. évi költségvetés tervezése, 3. pont: azonnal, 4. pont: 
2021.03.31. 

Felelős: Igazgatási Iroda és Adó- és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. Közbeszerzés lezárult a nyertes szolgáltatóval a szerződéskötés megtörtént, a 
125/2021.(IV.26.) polgármesteri határozattal hozzájárultunk, hogy az új szolgáltató közvetlenül kössön 
finanszírozási szerződést a NEAK-kal és ezért a fellebbezési jogról is lemondtunk. Gödöllő 
önkormányzata koordinálja az ügyet. 
Újabb fejlemény, hogy a nyertes szolgáltató a Népegészségügyi Osztálytól a működési engedélyét a 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3. szám alatti telephelyre, sürgősségi betegellátásra megkapta. Telefonos 

egyeztetés alapján a szolgáltató tájékoztatójára várunk, amelyet a lakosság felé kell majd publikálnunk. 
Egyéb teendő jelenleg nincs vele, majd a számlát fogják küldeni a pénzügynek. 
 

315/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság kiegészítő 
javaslatát elfogadva – úgy dönt, hogy  

1. a Mogyoród, Hungaroring út 2/A. szám alatti (Mogyoród, 0219 hrsz.) épületet 
irodák/szükséglakások létesítésére kívánja átalakítani és felújítani; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat/pályázati felhívás alapján folytasson le 
árajánlat bekérést legalább három lehetséges vállalkozótól - köztük a Mogyoród 
Településüzemeltető Nonprofit Kft-től - a bérlakások kialakítására vonatkozóan. A pályázati 
felhívásban szerepelhet legfeljebb 3 féle terv-koncepció különböző méretű, elrendezésű 
mosdóval, kis konyhával, lakó/irodaterülettel, WC-vel rendelkező irodák/szükséglakások 
kialakítására a meglévő terület figyelembevételével, az azokhoz rendelt kivitelezési költségek 
(anyag+munkadíj) megjelölésével.  

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlatokat a 2020. évi novemberi rendes testületi ülésre 
terjessze be döntésre annak érdekében, hogy az elfogadott, összességében legkedvezőbb ajánlat 
költségeit az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe tervezze be.  

4. a Mogyoródi Román és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Mogyoród, Hungaroring út 2/A. 
szám alatti (Mogyoród, 0219 hrsz.) épületben kijelölt kizárólagos és ingyenes irodahasználatát 
a felújítások és irodák/szükséglakások kialakításának elkezdése esetére – az együttműködési 
megállapodások irodahasználatot rendező pontjainak módosításával – a Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat tulajdonában álló 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. szám alatti Tanácsterem 

helyiségében biztosítja; 
5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3. pont figyelembevételével a nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítását elkészíttesse és 
legkésőbb a bérlakások kialakítási munkálatainak elkezdéséig aláírja. 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén az irodák/ szükséglakások kialakításához 
szükséges HÉSZ módosítást előkészítse és a kivitelezés megkezdéséig azt testületi döntésre 
beterjessze. 

Határidő:  1. pont: azonnal,  

2. pont: 2020. október 31. 



3. pont: testületi döntésre 2020. november 27. illetve költségvetésbe történő 
betervezésre a 2021. évi költségvetés előterjesztésének időpontja  
4-5. pont: a Mogyoród, Hungaroring út 2/A. szám alatti (Mogyoród, 0219 hrsz.) 
épületben az irodák/szükséglakások kialakítási munkálatainak 
elkezdésének/munkaterület átadásának időpontja. 

Felelős:  2. pont: Műszaki, Beruházási és Településüzemeltetési Iroda útján a Polgármester 
4. pont:  - költségvetésbe történő betervezés: Adó- és Pénzügyi Iroda útján a Polgármester, 
- kivitelezési szerződés előkészítése: önkormányzati jogi képviselő igénybevételével Műszaki, 
Beruházási és Településüzemeltetési Iroda útján a Polgármester 
5. pont: Kabinetiroda útján a Polgármester 
6. pont: Főépítész útján Polgármester 
Végrehajtva. A 14/2021.(I.13.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal döntés született az ingatlan 

bérbeadásáról, a helyiségbérleti szerződés a Trimova Kft-vel és a Verena ’03 Kft-vel 2021.01.15-én 
aláírásra került. A nemzetiségi önkormányzatokkal az együttműködési megállapodások 2021.01.31-i 

határidőig történő felülvizsgálata során erre figyelemmel voltunk. 

 

318/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Berekakácos utca károsodásának helyreállítására az EBR42: 450574 számú vis maior 
pályázathoz hatályos BMVIS/178-2/2020 Támogató Okirat alapján a Belügyminisztérium által 
jóváhagyott tervet véglegesíti és a végleges kiviteli tervek alapján megépíti.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelező kiválasztására folytassa le a beszerzési 
szabályzat szerinti versenyeztetési eljárást és az önkormányzat számára összességében 
legkedvezőbb ajánlatot adóval a kivitelezési szerződést megkösse, valamint az 1. pont 

végrehajtásához szükséges intézkedések, illetve jognyilatkozatok megtételére; 
3. az 1. pontban foglalt felújítás költségeinek egy része  - 20.730.000 Ft-ot -  az elnyert pályázati 

támogatásból, míg a fennmaradó részt -3.925.570 Ft – önerőből finanszírozza az önkormányzat 
2020 . évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete VIS MAIOR V. 
Berekakácos-Bocskai előirányzat terhére.  

4. Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy szükség szerint a beszerzési vagy közbeszerzési 
eljárást lefolytassa és valamenniy olyan jognyilatkozatot megtegyen amely a projekt 

megvalósításához szükséges. 
Határidő: 2020. november 15.  

Felelős: Polgármester (Bereczki László beruházási menedzser), Pénzügyi Iroda útján Jegyző 

2021.06.21.: Határozat végrehajtása megtörtént.  
 

319/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezetet elfogadja, amely alapján meg kívánja 
valósítani a Mogyoród, 10752/20 sz. vasházas transzformátorállomás (VOTR) kiváltását. 

2. Az 1. pont megvalósításához szükséges többlet forrásra további 1 millió forint keretösszeget 
biztosít a Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a kivitelezéshez szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő:2020. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester műszaki iroda útján 

2021.06.21.: Határozat végrehajtva, a transzformátorház kiváltásra került. 
 

322/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. 2020-ban az Év Ifjú Sportolója Díjat megosztva Prondvai Nóra, Klacsán Réka, Jankó Julcsi és 
Opálszki Gabi mogyoródi lakos sportolóknak adományozza.  

2. Év Sportolója Díjat jelölés hiányában nem adományoz.  
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3. Felkéri a Polgármestert, valamint a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a díj átadásához szükséges 
előkészületeket tegyék meg, és a díjazottak között egyenlő mértékben megosztott pénzjutalmat, 
és névre szóló okiratot a díjazottaknak a sportévad záró rendezvényén adja át. 

Határidő: döntésre azonnal, pénzjutalom kifizetésére: 2020. november 30.  
Felelős: Alpolgármester, Pénzügyi Iroda vezetője  
 A veszélyhelyzet miatt a novemberi Sportbál elmaradt, így a díjak nem kerültek még átadásra, illetve a 

pénzjutalom nem került még kifizetésre. 
Határidő hosszabbítást javaslok: 2021.12.31.  
 

323/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ Megállapítja, hogy a polgármester a 37/2020.(II.24.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott, az új 
Művelődési Ház építése céljára fordítandó, 260 millió forint összegű fejlesztési célú hitel felvételére 

vonatkozó beszerzési eljárási kötelezettségének eleget tett. Megállapítja továbbá, hogy ezen beszerzési 
eljárásban az 5 megkeresett hitelintézetből érdemi ajánlatot határidőre csak kettő bank szolgáltatott. 
2./ Tekintettel arra, hogy a hitelengedélyezési eljárást tárgyév november 5-ig el kell indítani, illetve el 
kell juttatni az engedélyező hatóság részére, illetve arra is, hogy a világméretű vírushelyzet miatt az 
elvonások következtében megrendült az önkormányzatok hitelképessége, a képviselő-testület a 

44/2020.(II.28.) Kt. határozatok alapján a 8/2017. (V.12.) számú és a 6/2018. (XII.21.) számú 
polgármesteri és jegyzői együttes utasításokkal egységes szerkezetbe foglalt Beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 3/2017. (IV.10.) számú polgármesteri és jegyzői 
együttes Utasítást ez ügyben mellőzni  rendeli, és saját hatáskörben, önállóan hozza meg jelen 
határozatba foglalt döntését a hitelfelvétel tárgyában. 
3./ Önkormányzati érdekből akként dönt, hogy a 2020. 07. 27. napján kelt, „Művelődési Ház építése 
fejlesztési célra forint alapú hitelfelvétel 260.000.000 Ft értékben” beszerzési tárgyú Ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb feltételeket nyújtó ERSTE Bank Hungary Zrt. - 12 

éves futamidőre számított 45,6 millió Ft költséggel, maximum a szerződéskötéstől számított két év 
türelmi idővel a tőketörlesztésre és negyedéves fizetési ütemezéssel, 20.000.000,-Ft óvadék 
elkülönítésével és az Önkormányzat számlakövetelésére alapított zálogjoggal - ajánlatát fogadja el.   
4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy 

- a legfeljebb 260 millió Ft összegű hitel felvételének kormányzati engedélyezéséhez az 
adatszolgáltatást, majd ezt követően a kérelmet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXIV. törvény előírásai alapján a Magyar Államkincstáron keresztül benyújtsa, 
- a hitelfelvétel engedélyezése esetén a 20.000.000,-Ft óvadék összegét a 2020. évi költségvetés 
felhalmozási tartalékának terhére elkülönítse, a hitelszerződést aláírja, és minden olyan jognyilatkozatot 

és kiegészítő megállapodást aláírjon, illetve intézkedést megtegyen, ami az engedélyezett hitel 
felvételéhez/lehívásához szükséges.  
5./ A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez szükséges 
fejlesztési célokat, és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

Sor-

szám 
Fejlesztési cél leírása 

Fejlesztés várható 
kiadása 

1 2 3 

1 Művelődési Ház építése 260 000 000 Ft 

2 
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ 
EGYÜTTES ÖSSZEGE 

260 000 000 Ft  

6./ A hitelt és járulékainak fizetését annak futamideje alatt az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások 
előtt betervezi.   
Határidő: 1./, 2./, 3./, 5./ azonnal, 4./ 2020. december 31., 6./ a 2021. évi költségvetés tervezésekor 

Felelős: Adó- és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. 
 

324/2020.(IX.25.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. a KÖZVIL Zrt és a PLH Közvilágítás Kft. részvényes ajánlatával nem él; 



2. a KÖZVIL Zrt. közvilágítás korszerűsítési ajánlatának megkérésére felkéri a polgármestert. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján a Polgármester. 
2021.06.21.: Végrehajtva. Határozat hosszabbítása megtörtént. 
 

327/2020.(X.12.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azzal a módosítással, 
hogy az út tervekkel együtt változik, a közlekedési terv más formában kerül az államigazgatási eljárásra, 

1. a filmstúdió megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök eseti módosítására a 
partnerségi egyeztetést lezárja, amely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával kapcsolatos a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2013. 
(V.30.) számú önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, a vészhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 165.§-ban kapott felhatalmazás szerint megtörténtét, 

2. felhatalmazza a polgármestert a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezésére a 
Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, főépítész 

Végrehajtva. A HÉSZ módosítása elfogadásra került. 
 

338/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.  a Mogyoród Községi Sportkör (nyilvántartási szám: 13-02-0000261, adószám: 19831497-1-

13) kérelmére az egyesületet 1.022.850 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti; 
2. a támogatás célja: Ober János Sportközpont műfüves pályáján lévő labdafogó háló 

magasságának emelésével közvetlenül összefüggő, szükséges kiadások fedezete; 
3. a támogatás elszámolásának határideje: 2021.05.31. 
4. felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, majd a beruházás elkészültével annak 
számviteli aktiválásához szükséges dokumentumok aláírására és a beruházás önkormányzati 
tulajdonba vételére, 

5. az 1) pontban meghatározott támogatást Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
Sportegyesületek támogatása előirányzat megemelésével (K512 Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre) a B75 Községfejlesztési hozzájárulás sora terhére 
biztosítja.  

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Adó és Pénzügyi Iroda útján a Polgármester 
Végrehajtva. A támogatási szerződést a felek 2020.11.03-án aláírták. Az elszámolást megtörtént, 

elfogadva a 157/2021.(V.31.) rk.pm.határozattal. 
 

341/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.a település kockázatbecslésének vonatkozásában adott tájékoztatót elfogadja, 
2. A határozat egy példányát a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez eljuttatja.  
Határidő: 2020. október 31.  
Felelős: Alpolgármester 
Végrehajtva. A kockázatbecslés elfogadásáról megtörtént a Kat.véd. tájékoztatása.  
 

345/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szociálpolitikai Kerekasztal 
létrehozásáról új önkormányzati rendeletet kíván alkotni, amelynek előkészítéséhez a következő 
javaslatokat teszi: 
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a) az Esélyegyenlőségi Munkacsoport tagjai lássák el a Szociálpolitikai Kerekasztal feladatait. 
Határidő: 2021. január 1. 
Felelős: aljegyző útján alpolgármester 
Végrehajtva. 2021. februári polgármesteri döntésre előkészítve, a rendeletmódosítás 2021.03.01-én 
kihirdetésre került. 
 

353/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja a 681. hrsz-ú, természetben a Gödöllői út 152. szám alatti ingatlanon található épület, 
illetve engedély nélkül épített ház elbontását és a területen tárolt illegális hulladék elszállítását, 
a mérőórák áthelyezését és a terület rendbetételét az alábbi ütemezés szerint; 

a. 2020. december 31-ig az épület elbontását, az illegális hulladék elszállítását, illetve a 
fogyasztási órák le-/átszerelésére bruttó 900.000, - Ft. biztosít az „Általános tartalék” 
terhére 

b. felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetés tervezésekor további bruttó 
4.100.000 – Ft-ot tervezzen be az elbontott épületek (sitt) szállításához, 
tereprendezéshez, telekalakításhoz, körbekerítési munkálatok végrehajtásához.  

2. felhatalmazza a Polgármestert a bontáshoz, mérőórák átírásához/áthelyezéséhez és a hulladék 
elszállításhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.   

Határidő: a.) pont esetében 2020. december 31. b.) pont esetében 2021. május 31. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján, a Polgármester 
2021. 06. 17. Határozat végrehajtva. 
 

355/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. az Evangélikus Egyházközséget 150.000,-Ft, azaz százötvenezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a kieső bevételek és a növekvő téli kiadások támogatására. 

2. a Református Egyházközséget 150.000,-Ft, azaz százötvenezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a kieső bevételek és a növekvő téli kiadások támogatására. 

3. a Római Katolikus Egyházközséget 150.000,-Ft, azaz százötvenezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a Szent Mihály Templomért Alapítvány közhasznúsági státusza 
megtartásának támogatására. 

A Képviselő-testület a támogatások költségvetési fedezetét a 2020. évi rendezvénykeret tartalékkerete 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződések 
aláírására és a kifizetésekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2020. november 15. 

Felelős: Adó- és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. A támogatási szerződések 2020.11.06-án aláírásra kerültek, a támogatott szervezetek a 

támogatás felhasználásával határidőben elszámoltak, s a beszámolókat 2021.03.08-án a 
polgármester a 79., 82., 84. határozataival el is fogadta. 

 

356/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja, hogy 2020. augusztus 29-étől 2021. augusztus 29-ig raktárbérleti szerződést kössön 
a Kamiker Kft.-vel, havi 50.000, - Ft/hó összegért. A 2020. évi költségvetés „Dologi kiadások 
– Bérleti és lízing díjak” rovaton a tárgyévre időarányosan jutó bérleti díj rendelkezésre áll. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az áthúzódó kötelezettségvállalás következő évet 
terhelő költségének 2021. évi költségvetésbe történő betervezéséről. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Kamiker Kft. raktárbérleti szerződésének 2020. augusztus 29-

étől 2021. augusztus 29-ig terjedő raktárbérleti szerződésének korábbi feltételeknek megfelelő 
előkészítésére, annak aláírására. 

Határidő: 2020. november 31. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján, a Polgármester 



Végrehajtva. A bérleti szerződés 2020.11.09-én megköttetett. 
 

358/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. A Magyarország települési szennyvízelvezetési- és-tisztítási helyzetét nyilvántartó 
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015.(Xll.8.) Korm. rendelet szerinti, a BDL Kft által 
készített „Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep Fejlesztés Agglomerációs Felülvizsgálati 
Dokumentáció” című Felülvizsgálati tanulmányát megismerte, az abban foglalt műszaki 
megoldásokat áttekintette a javasolt „A1" változatot támogatja (Dunakeszi szennyvíztisztító 
telep fejlesztése és a tisztított szennyvíz gravitációs elvezetése az Óceán-árok befogadóig.) 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy meghatalmazza, Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
(mint Megrendelő) képviseletében Lux Ferencet (mint vállalkozó) az elkészített tanulmány 
KDV VIZIG Vízgazdálkodási Tanácsa felé történő beterjesztésére, az eljárás során Mogyoród 
település képviselésére. 

Határidő: 2020. november 15. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester 
2021. június 21.: Határozat végrehajtva. 

 

360/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Az előterjesztés mellékletét képező három oldalú – Mogyoród Nagyközség Önkormányzata;- "Zöld Híd 
B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltakat elfogadja, és felhatalmazza a 
Polgármestert a három oldalú Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés véglegesítésre és 
aláírására és az egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: Azonnali 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester 
Végrehajtva. 2020.11.02-án a háromoldalú megállapodást aláírták. 
 

361/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Az Önkormányzat csatlakozzon a Települési önkormányzatok számára az illegális 
hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020. című pályázatban történő részvételhez 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, szerződések 
megkötésére 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester 
2021.06.21: Határozat visszavonását kérjük, mert nem nyertünk támogatást. 
 

362/2020.(X.30.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. A Mogyoród Önkormányzarta EBR42: 450 575 számú vis maior pályázathoz hatályos 
BMVIS/158-2/2020 Támogató Okirat alapján és a Geoteszt Kft. „Mogyoród, Fő tér 109/7-1456. 

hrsz. mederrézsű- károsodások 1. ütem : VIS-MAIOR SZAKASZ) CSÖKKENTETT 
MŰSZAKI TARTALOM (ebr azonosító :450 575)” kiviteli terv alapján a  felhívásban rögzített 
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel megindított) nyílt,  közbeszerzési eljárást 
lefolytatja a Mogyoródi-patak Főtér patakmeder helyreállítás kivitelezésére. 

2. a kivitelezés tejesítésének határidejére: a szerződéskötéstől számított 5. hónap utolsó napja; de 
a teljesítési határidő legkésőbbi időpontja 2021.04.30-a 

3. értékelési szempontok: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok 

1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a 266/2013. Korm.r. szerinti MV-VZ jelű olyan felelős 

műszaki vezető száma, aki min. 3 befejezett projektben FMV tevékenységet látott el (min. 

0 fő, max. 1 fő) / súlyszám: 3 
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2. Nettó ajánlati ár (Ft) / súlyszám: 7 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont végrehajtásához szükséges intézkedések, illetve 
jognyilatkozatok megtételére; 

5. a sikeres közbeszerzési eljárás estén a szerződés teljesítésére szükséges fedezet ÁFA-val 

számított összege rendelkezésre áll, melynek egy része - 31.221.000 Ft - az elnyert pályázati 
támogatás finanszírozásából, az önerő része 3.469.000 Ft, az Önkormányzat K71 Felújítások 
előirányzata sora terhére biztosított.  

Határidő: 2020. november 30.  
Felelős: Polgármester (Bereczki László beruházási menedzser, Dobsa Sándor közbeszerzési szakértő), 
Pénzügyi Iroda útján Jegyző 

2021.06.21.: Határozat végrehajtva, a munkálatok elvégzésre kerültek. 
 

363/2020.(X.30.) határozat 
1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mogyoródi külterület 0286/51. 

hrsz. alatt nyilvántartott, 5411 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú területre kötött 
területbérleti és adásvételi szerződés meghiúsulását, és a polgármesternek az önkormányzati 
vagyon érdekében tett intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Nagy Út Vasút Kft. 2020. június 19. napjától 
felszámolás alatt áll. A képviselő-testület elismeri a Nagy Út Vasút Kft. f.a. 
felszámolóbiztosának, a Quality Team Szolgáltató Kft. (a felszámolóbiztos: Bakó István) 
felszámolóbiztosi jogkörében megtett nyilatkozatát a kötött adásvételi szerződés 
meghiúsulásából származó, korábban a Nagy Út Vasút Kft. által Önkormányzatunk felé 
kifizetett 1.000.000,-Ft vonatkozásában.  

3) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat haladéktalanul utalja el a Nagy Út Vasút 
Kft. f.a. felszámoló MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10612995-49020022 sz. számlájára 
1.000.000,-Ft-ot.  

4) A képviselő-testület akként dönt, hogy nem kívánja megvásárolni, és nem is tart igényt a 
mogyoródi külterület 0286/51. hrsz. alatt nyilvántartott, 5411 m2 nagyságú önkormányzati 
tulajdonú terület határán a Nagy Út Vasút Kft. által korábban telepített kerítéselemekre, illetve 
az ott elhelyezett konténer ingóságra. 

5) A képviselő-testület akként dönt, hogy a Nagy Út Vasút Kft. f.a. felszámolóbiztosának a jelen 
határozatban megjelölt 1.000.000,-Ft visszautalási és a kerítéselemek, konténer, területen tárolt 
egyéb eszközök tulajdonjogára vonatkozó igényének teljesítésén illetve elismerésén túl 
semmiféle, az ingatlan értéknövelő beruházása ellenértékére vonatkozó igényét nem ismeri el. 
A képviselő-testület rögzíti egyben, hogy a 0286/51. hrsz. alatt nyilvántartott, 5411 m2 
nagyságú önkormányzati tulajdonú terület nem zárt és nem is zárható, ezért az ingatlanon tárolt 
bármilyen ingóság biztonságáért, illetve őrzéséért felelősség semmilyen módon Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzatát nem terheli. 

6) A Képviselő-testület a jelen határozatát a Nagy Út Vasút Kft. f.a. felszámolóbiztosának, a 
Quality Team Szolgáltató Kft-vel (a felszámolóbiztos: Bakó István) való egyeztetést követően 
hozta meg azzal, hogy az 5) pontban megjelölt 1.000.000,-Ft visszautalásával és a 
kerítéselemek, konténer, területen tárolt egyéb eszközök (melynek értékét 1.800.000.-Ft 

összegben jelölte meg a felszámoló) Nagy Út Vasút Kft. f.a. tulajdonjogaként történő 
elismerésével Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a Nagy Út Vasút Kft. f.a. egymással 
szemben fennálló bármiféle kölcsönös követelést lezártnak tekintenek. 

7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a Nagy Út Vasút Kft. f.a. 
felszámolóbiztosát, a Quality Team Szolgáltató Kft-t ezen döntéséről értesítse. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Kabinetiroda, Adó- és Pénzügyi iroda útján Jegyző  
2021. 06. 17.: Határozat végrehajtva, a területet eladtuk a Konczi Trade-nek. 

 

368/2020.(XI.4.) határozat 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 



1. a Mogyoród, 0160/115 hrsz.ú és 2583 m2 nagyságú, valamint a 0160/129 hrsz.-ú és 2986 
m2 nagyságú, kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlanokat 
külön-külön vagy egyidejűleg belterületbe vonja; 

2. felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges 
jognyilatkozatot megtegye, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó, földhivatal által záradékolt vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  

Határidő: 2021. január 31. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján a Polgármester 
2021.06.21.: Határozat hosszabbítását kérjük 2021.12.31-ig. 

 

378/2020.(XI.27.) határozat 
119/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1./ Elfogadom a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti terv koncepcióját az 
előterjesztésben szereplő tartalommal. 
2./ A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatára felkérem a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő 
Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2021. évi üzleti tervét 2020. december 1. napjáig terjessze be elfogadásra 
a Képviselő-testület elé.  
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1./ pont esetén 2020. november 27. 2./ pont esetén 2020. december 1. 
Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 
ügyvezetője 

Végrehajtva. További intézkedést nem igényel.  
 

379/2020.(XI.27.) határozat 
120/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. beszámolóját és az elszámolást a Mogyoró(d)Feszt 
rendezvénnyel kapcsolatban megismertem és elfogadom azzal, hogy az önkormányzati támogatás 
nagysága 400.000 Ft volt, melyből felhasználásra került a teljes összeg. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: december 31. 

Felelős: Turisztikai Kft ügyvezető, Pénzügyi Irodavezető 

Végrehajtva.  
 

380/2020.(XI.27.) határozat 
121/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
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A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 4 igen, 4 nem, 0 tartózkodás arányú szavazata mellett, figyelemmel arra, 
hogy az Alapító Okirat módosítása a fenntartó törvényi kötelezettsége – az alábbiak szerint  

határozok: 
1. A Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár Alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti, míg az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadom. 

2. A szükséges változás-bejelentési/adatszolgáltatási intézkedéseket és a szükséges 
jognyilatkozatokat az Adó és Pénzügyi Iroda által a Magyar Államkincstár felé megteszem. 

3. A Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár telephelyének biztosítása végett a Fóti Evangélikus 
Egyházközséggel kötendő és az előterjesztéshez mellékelt, határozatlan időtartamra kötött, 
75.000,-Ft + 15.000,-Ft rezsi bérleti díjra vonatkozó szerződést jóváhagyom. 

Határidő: 2020. november 30.  

Felelős: Polgármester, Jegyző, Adó és Pénzügyi Irodavezető 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Végrehajtva. A MÁK 2020.12.14-én a törzskönyvi nyilvántartáson a módosítást átvezette, a 

határozattal jóváhagyott bérleti szerződést a felek 2020.11.17-én írták alá. 
 

381/2020.(XI.27.) határozat 
122/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 

a képviselő-testület tagjainak 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2021. évi helyi adókról szóló rendeletének felülvizsgálata 
(adókoncepció) előterjesztésében szereplő határozati javaslatot módosítom és 

- a kiemelt övezetek építményadójának mértékét 2000 Ft-ban és  
- a vállalkozások egyéb építményadójának mértékét 800 Ft-ban állapítom meg. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Kabinetiroda útján Adó és Pénzügyi Iroda 

Végrehajtva. A rendeletmódosítás 2020.11.30-án kihirdetésre került. 
 

383/2020.(XI.27.) határozat 
124/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A mellékletnek megfelelően módosítom Mogyoród Nagyközség településszerkezetéről szóló 410/2017. 
(IX.13.) Kt. határozatát. 



Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 30 nap 

Felelős: Polgármester, főépítész 

Rendeletalkotás 

Mogyoród Nagyközség Képviselő-testülete nevében megalkotom a 24/2020. (XI.27.) önkormányzati 
rendeletet Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabálytáról szóló 16/2017. (IX.18.) rendeletének 
módosításáról. 
Határidő: 30 nap 

Felelős: Polgármester, főépítész 

Végrehajtva. A rendelet 2020.11.27-én kihirdetésre került. 
 

384/2020.(XI.27.) határozat 
125/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Fortu Max Kft. –vel vállalkozási szerződést köt 

bruttó 3.458.184,- Ft értékben a Mogyoród, Dózsa György út 40. sz. alatt lévő, valamint a Dózsa 
György út 33. sz. alatt lévő Hivatal épületek villámvédelmi hálózat kiépítési munkáira, 

2. az 1. pont költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) 
önkormányzati rendelete „K62 Ingatlanok beszerzésének előirányzata” 34-es Villámvédelem 
előirányzat fedezi. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
A határozat végrehajtásához szükséges költségvetési forrás rendelkezésre áll, döntésem a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti. 
Határidő: 1. pont: 2020. december 7. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
Végrehajtva. 2020.12.10-én a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. 
 

385/2020.(XI.27.) Kt. határozat 
126/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nevében hozzájárulok, hogy a Mogyoród, 3007 

hrsz.-ú, összesen 757 m2 nagyságú kert megnevezésű ingatlan, a helyi építési szabályzat 
szerint, Lke6 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon; 

2. a település kötelező feladatai ellátásának segítésére fizetendő községfejlesztési hozzájárulás 
mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 2.000,- Ft/m2-ben, így összesen: 
1.514.000,- Ft-ban határozom meg; 
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3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

2. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

3. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1. pont: 2021. február 26. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.21.: Határozat végrehajtva. 
 

386/2020.(XI.27.) Kt. határozat 
127/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nevében hozzájárulok, hogy a Mogyoród, 0182/25 

hrsz.-ú, összesen 2319 m2 nagyságú szántó megnevezésű ingatlan, a helyi építési szabályzat 
szerint, Lke6 építési övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon; 

4. a település kötelező feladatai ellátásának segítésére fizetendő községfejlesztési hozzájárulás 
mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 2.000,- Ft/m2-ben, így összesen: 
4.638.000,- Ft-ban határozom meg; 

5. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

2. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

3. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1. pont: 2021. február 26. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021. június 21.: Határozat hosszabbítását kérjük. 2021.12.31-ig. 

 

387/2020.(XI.27.) Kt. határozat 
128/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 



a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nevében hozzájárulok, hogy a Mogyoród, 4100/2 

hrsz.-ú, összesen 800 m2 nagyságú kivett zártkerti művelés alól kivett terület és rendezetlen 
funkciójú épület megnevezésű ingatlan, a helyi építési szabályzat szerint, Lke2 építési 
övezetbe tartozó belterületi telekké alakuljon; 

2. a település kötelező feladatai ellátásának segítésére fizetendő községfejlesztési hozzájárulás 
mértékét az érintett ingatlanok nagysága alapján 2.000,- Ft/m2-ben, így összesen: 
1.600.000,- Ft-ban határozom meg; 

3. Polgármesterként az ingatlan-nyilvántartási bejelentéshez szükséges jognyilatkozatot 
megteszem és az 1.) pont szerinti belterületbe vonási kérelmet az ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnek benyújtom, miután a tulajdonos 

a. a fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajzot átadta, 
b. az ingatlan-nyilvántartási kérelem eljárási díjának megfizetését igazolta,  
c. a 3. pont szerinti község-fejlesztési hozzájárulás teljes összegét befizette. 

4. az Önkormányzat az ajánlati kötöttségét a döntésről szóló értesítő átvételétől számítva 30 
napig tartja fenn; 

5. a befizetett község-fejlesztési hozzájárulás elkülönített fejlesztési alapba kerül. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1. pont: 2021. február 26. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
2021.06.21.: Határozat hosszabbítását kérjük 2021.12.31-ig. 

 

388/2020.(XI.27.) határozat 
129/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
4. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Mogyoród, Hungaroring út 2/A sz. alatti 0219/48 

hrsz. alatt lévő gazdasági épület megnevezésű ingatlant illetve helyiségeit bérleti szerződés 
útján bérbe kívánja adni a versenyeztetés szerint legjobb ajánlatot tevőnek, 

5. az iroda épület forgalmi vagy nyilvántartási értéke 52.704.000,- Ft 

6. felkérem a jegyzőt:  
a. a versenyeztetési eljárás előkészítésére, 
b.  az ingatlannal kapcsolatos értékbecslés elkészíttetésére, 
c. a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodás 

módosításnak előkészítésére 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 3. pont: 2020. december 18. 

Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda, valamint az Adó és Pénzügyi Iroda útján 
a Polgármester 
Végrehajtva. A bérleti szerződés 2021.01.15-én a TRIMOVA Kft-vel és a Verena ’03 Kft-vel 

megköttetett. 
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390/2020.(XI.27.) határozat 
131/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. A Mogyoródi Önkormányzat - forráshiány miatt - nem fogadja el Kapitány Attila azon 

javaslatát, hogy a mogyoródi 0182/1 hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánút művelési 
ágú ingatlan 1/1-ed arányú tulajdonjogát csere jogcímén átadja a Mogyoródi 

Önkormányzatnak a 0246 hrsz-ú, a 3235 és 3236 hrsz-ú, egyenként 1/1-ed arányú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokért cserébe további 2.000.000, -Ft értékkülönbözet 
megfizetése mellett. 

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata ugyanakkor a helyi közérdek és Rézsű-Dombóvári 
utcák által közrefogott, lakott területek önkormányzati tulajdonban lévő úton történő 
megközelíthetősége érdekében a 0182/1 hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánút művelési 

ágú ingatlan 1/1-ed arányú tulajdonjogát Kapitány Attila tulajdonostól közcélra felajánlás 
jogcímével tisztelettel elfogadja. 

3. Mogyoród Önkormányzata nevében az. 1. pontban megjelölt ajánlatra a 2. pont szerinti 
ellenajánlat Kapitány Attila tulajdonos által történő elfogadása esetén a szerződést aláírom és a 
szükséges jognyilatkozatokat megteszem. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. január 31. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Polgármester 
2021. június 21.: Határozat végrehajtva 

 

391/2020.(XI.27.) határozat 
132/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának nevében elfogadom a Konczy Trade Kft. pályázati 

ajánlatát, miszerint a 0286/51 hrsz-ú 5411 m2 nagyságú, kivett telephely művelési ágú ingatlant 
34.500.000, - Ft-értékben kívánja megvásárolni. 

2. A döntést követően, a vevő képviseletében eljáró ügyvéd által készített adásvételi szerződést, 
az Önkormányzat ügyvédjének véleményezése után, Mogyoród Nagyközség nevében aláírom. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. január 31. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. 2020.12.14-én az adásvételi szerződés aláírásra került.  
 

392/2020.(XI.27.) határozat 
133/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 



A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Babel Dent Kft. (II. sz. fogorvosi körzet, Rendelő II.) 30-7/2020. számú feladatellátási szerződésének 
5. sz. mellékletében meghatározott rendelési idejét, Dr. Szilágyi Emese fogorvos kérelmére az alábbiak 
szerint módosítom:   
„A praxis keretén belül a Társaság - RENDELŐ II. – heti rendelési ideje 2020. december 01-től: 
hétfő: 7-13 (7-8: dentálhigiénia) 
kedd: 10-16 

szerda: 7-13 (7-8: dentálhigiénia) 
csütörtök: 10-16 

péntek: 7-13 (7-8: dentálhigiénia)” 

A feladatellátási szerződés egyebekben változatlan marad. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Igazgatási Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. Szerződés módosítása megtörtént, felek aláírták. 
 

397/2020.(XI.27.) határozat 
138/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Mogyoród, külterület 0155 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának érdekében a hatályos 
településrendezési eszközök módosításának államigazgatási egyeztetését a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a 

szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatjuk le, ennek érdekében az ingatlant kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítom. Tekintettel a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetes állásfoglalására, az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) számú kormányrendelet 
szerinti környezeti vizsgálatot lefolytatjuk, az ehhez szükséges tervdokumentációt a TT1 Tervezési és 
Tanácsadó Kft-től megrendelem. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 30 nap 

Felelős: Polgármester, főépítész 

Kapcsolódó döntés: 225/2019.(IV.24.). A HÉSZ módosítása megtörtént, a határozat teljesítésre került. 
Végrehajtva. 
 

401/2020.(XI.27.) határozat 
142/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 



44 

 

szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Szentjakab Településüzemeltető Nonprofit Kft-nek – a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit 
Kft. általi megvásárlása kapcsán tájékoztatás című előterjesztéssel kapcsolatos döntést a soron 
következő testületi ülésig elhalasztom. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtva a 168/2020.(XII.16.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal. (427/2020.(XII.16.) Kt. 

határozatok sorába illesztve.) 
 

402/2020.(XI.27.) határozat 
143/2020. (XI.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Tájékoztatás háziorvosi ellátás kapcsán tett panaszbejelentésről című előterjesztés kapcsán Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megbízom Kamarás Zsuzsanna képviselőt, 
Trabalka Szilvia képviselőt és Kurfis László képviselőt azzal, hogy erről tegyen jelentést a soron 
következő ülésre a Képviselő-testületnek. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Alpolgármester 
Végrehajtva a 45/2021.(II.11.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal. 
 

405/2020.(XII.7.) határozat 
146/2020. (XII.7.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a karácsonyi ünnepekre tekintettel a szociális 

élelmiszer csomagokhoz 50 rászoruló részére, egységesen 5000 Ft/fő értékben támogatást nyújt. 
Ehhez 250.000 Ft forrást biztosít a 2020. évi költségvetés K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI 
JUTTATÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA Szociális keret terhére. 

2. Felkérem a Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy a támogatottak névsora 
alapján, az ajándékcsomagok a szociálisan rászorulókhoz történő eljuttatásában nyújtson 
segítséget. A támogatottak a csomagok átvételét aláírásukkal igazolják. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: Döntésre: azonnal, kifizetésre: 2020. december 31. 



Felelős: Polgármester a Családsegítő útján, Adó és Pénzügyi Irodavezető 

Végrehajtva. 
 

406/2020.(XII.7.) határozat 
147/2020. (XII.7.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezete II. olvasatát – a képviselő-testületi tagok 
véleménye alapján az alábbi módosítási javaslatokat teszem: 
(tartalékkeretből történő átcsoportosítással) 

− Sport utca tervezése: 3 500 000 forint  
2./ Intézkedem, hogy a fenti módosítások rendelet-tervezeten történő átvezetését követően az 
átdolgozott változatot a Képviselő-testület véleményét kikérve és annak alapján Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezete vonatkozásában a döntést meghozom. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. december 21. 

Felelős: Jegyző útján Polgármester 
Végrehajtva. A rendelettervezetben a javasolt módosítás átvezetésre került. 
 

409/2020.(XII.7.) határozat 
150/2020. (XII.7.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
I. Mogyoród Nagyközség hatályos településrendezési eszközeinek módosítását az alábbiak szerint 
támogatom: 

1. A külterület 0335/37 és 0335/39 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolása Ev-2, védelmi célú 
erdőövezetből Gksz, kereskedelmi, szolgáltató övezetbe (SZT 58. szelvény) 

2. A 0278/50 hrsz-ú kivett út övezeti átsorolása Gksz, kereskedelmi, szolgáltató övezetbe és a 

szabályozási vonal módosulásával az erdőövezet felé, az út kisszélesítése érdekében (SZT 71. 

szelvényen), 
3. A 0272/9 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolása Ev-2, védelmi célú erdőövezetből Gksz, 

kereskedelmi, szolgáltató övezetbe (SZT 71. szelvény)  
4. A temető bejáratánál út kialakítása az autópályával párhuzamosan (SZT 71. szelvény) 
5. Ródi-vágásban az övezeti határok felülvizsgálata, a kijelölt zöldfelület csökkentése, a 

közterületek újra szabályozása (SZT 61. szelvény)  
6. Fóti út – Mérleg út – Mogyoródi-patak közötti terület övezeti felülvizsgálata kiskereskedelmi 

üzlet elhelyezése érdekében, a beépítési százalék, épületmagasság, zöldfelületi mutató esetleges 
változtatásával (SZT 59. szelvény) 

7. Má-v1 övezet megváltoztatása Má-á övezetté (SZT 74. szelvény) 
8. A Vt1 övezetben az épületmagasság megemelése 5,5 m-ről 6,5 m-re. 

9. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat érdekeit figyelembe kell venni a tervezésnél. 
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II. A külterület 0335/37 és 0335/39 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolásának megkezdéséhez telepítési 
tanulmánytervet kérek kérelmezőtől. 
III. A hatályos településrendezési eszközök módosítására tervezési ajánlatot kérek a Völgyzugoly 
Műhely Kft-től, valamint a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft-től.  
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. március 1. 
Felelős: Polgármester, főépítész 

A tervezési ajánlat megkérése és a tervező kiválasztása megtörtént. A legjobb ajánlatot adó tervezővel 
megkötött szerződés alapján a HÉSZ módosítás megkezdődött. A határozat teljesítésre került. 
 

413/2020.(XII.16.) határozat 
154/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1./ Elfogadom a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervét az 
előterjesztésben szereplő tartalommal: 
A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervét 20.800.000 forint bevétellel, 
20.800.000 forint kiadással, 0 Ft várható eredménnyel, az előterjesztésben szereplő tartalommal 
fogadom el, melyhez 12.600.000 forint működési támogatást biztosít Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata, és a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírja a Mogyoród Turisztikai 
és Településfejlesztő Kft-vel. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1./ pont esetén azonnal  
Felelős: Paulovics Géza Polgármester, Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 
ügyvezetője 

Végrehajtva. Az Együttműködési Megállapodást a felek 2021.02.09-i hatállyal aláírták. 
 

414/2020.(XII.16.) határozat 
155/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft.-vel – 

a korábbi együttműködésnek megfelelően - feladatellátási szerződést hosszabbít 2020. január 
01-jétől határozatlan időre. 

2. A feladatellátáshoz szükséges forrást 2021. évre 5 főre 20.000 Ft/hó/fő összegben, 
mindösszesen 1 200 000 Ft értékben az Önkormányzat a K 337 Egyéb szolgáltatások 
előirányzata terhére biztosítja. A Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft. képviselőjével 
az Igazgatási Iroda útján a kapcsolatot felveszem, a támogatási szerződés 
megkötéséhez/meghosszabbításához szükséges előkészületeket megteszem és a szerződést 
aláírom. 



Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020.12.31. 

Felelős: Polgármester az Igazgatási Iroda útján 

Végrehajtva. A szerződés a felek részéről 2020.12.22-én aláírásra került. 
 

417/2020.(XII.16.) határozat 
158/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében úgy döntök, hogy 

1. az előterjesztés mellékeltét képező Együttműködési megállapodás – tervezetet elfogadom.  

2. Felhatalmazással rendelkezem az Együttműködési megállapodás aláírására.  
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Alpolgármester 
Végrehajtva. Az együttműködési megállapodást a felek 2020.12.16-án aláírták. 
 

423/2020.(XII.16.) határozat 
164/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nevében a „Mogyoród Nagyközség Vízkár – elhárítási tervének 
aktualizálása 2020” tervezetét elfogadom, a vízügyi igazgatási szerv esetleges módosítási igénye esetén, 
annak egyeztetését követően szükségessé váló módosításokat átvezettetem a Vállalkozóval. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. január 31. 
Felelős: Polgármester 
2021. június 21.: Határozat végrehajtva. 
 

425/2020.(XII.16.) határozat 
166/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
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Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a 2021. évre tervezett K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI 
JUTTATÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA Szociális keret terhére egyszeri 80.000 Ft/év összeggel 
támogatja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Dunakeszi Utcai Gondozó Szolgálatát. A 
Szolgálat képviselőjével az Igazgatási Iroda útján a kapcsolatot felveszem és a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges előkészületeket megteszem. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Felelős: Polgármester az Igazgatási Iroda útján 

Határidő: Döntésre 2020.12.31., szerződéskötésre 2021. január 31. 
Végrehajtva. A szerződést a felek 2021.01.04-én aláírták. 
 

428/2020.(XII.16.) határozat 
169/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Dr. Hézinger Lajos írásos állásfoglalását az ügyben 2021. január 15-éig megkérem, a kijelölt három 
képviselő ezt megtárgyalja, majd a soron következő 2021. január 29-i ülésén a Képviselő-testület döntést 
fog hozni az ügyben, vagy az ügyben a képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva a 
polgármester meghozza döntését. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.01.29. 

Felelős: Alpolgármester 
Végrehajtva a 45/2021.(II.11.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal. 
 

429/2020.(XII.16.) határozat 
170/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének a 65/2020.(V.11.) sz. 

rendkívüli polgármesteri határozattal és a testületi határozatok sorában a 158/2020.(V.11.) Kt. 
határozattal kinevezett Körmöci Krisztina intézményvezető intézményvezetői megbízását 
további egy év időtartamra, 2021. december 31. napjáig meghosszabbítom.  

2. Az intézményvezető havi illetménye a 232/2020.(VII.16.) Kt. határozatban foglaltak szerint 
kerül megállapításra változatlan feltételekkel.  

3. Felhatalmazással rendelkezem a szükséges munkáltatói okiratok előkészítésére és aláírására. 
4. Felhatalmazással rendelkezem a kinevezés meghosszabbításával összefüggő MÁK 

ügyintézésre. 
5. Az intézményvezetői illetmény a 2021. évi költségvetésben az intézmény költségvetésében 

rendelkezésre áll. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntarja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 



A határozat végrehajtásához szükséges költségvetési forrás rendelkezésre áll, döntésem a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti. 
Határidő: 2020.12.31. 

Felelős: Kabinetiroda és Adó és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
 Végrehajtva. 2020.12.18-án a MÁK felé a bejelentést megtettük, a MÁK 2021.01.14-én megküldte 

értesítését, hogy 2021.01.01. hatállyal a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte a változást. 
Kapcsolódó döntés: 4/2021.(I.6.). 

 

430/2020.(XII.16.) határozat 
171/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében úgy döntök, hogy 

1. a „Mogyoródi Jövő Reménysége” díjat Kain Bence (2146 Mogyoród, Erdőszél u. 9.) 8.a. 
osztályos tanulónak adományozom.  

2. Felhatalmazással rendelkezem a díj átadásához szükséges előkészületek megtételére.  
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. március 15. 
Felelős: Alpolgármester  
Végrehajtva: 2021.06.15. A Ballagási Ünnepség keretében a díj átadásra, a pénzjutalom kifizetésre 
került. 
 

431/2020.(XII.16.) határozat 
172/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében úgy döntök, hogy 

1. a Mogyoród Nagyközségért Kitüntető Címet a Don Bosco Nővérek Mogyoródi Rendházának 

(2146 Mogyoród, Dózsa György út 37.) adományozom.  
2. Felhatalmazással rendelkezem a díj átadásához szükséges előkészületek megtételére.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 

megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. március 15. 
Felelős: Alpolgármester  
2021. 06. 21.-ei rendelkezésre álló információink szerint a díj átadása előreláthatólag a 2021. évi 
Oratórium záró napján kerül sor.  
Határidő hosszabbítást javaslok: 2021.12.31. 
 

433/2020.(XII.16.) határozat 
173/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 
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Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében úgy döntök, hogy megfelelő 
jelölés hiányában a 2021. évben a Mogyoród Nagyközség Díszpolgára Címet nem adományozok. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. március 15. 
Felelős: Alpolgármester  
Végrehajtva. Végrehajtási cselekményt nem igényel. 
 

434/2020.(XII.16.) határozat 
174/2020. (XII.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület tagjainak 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányú támogatása mellett – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében úgy döntök, hogy 

1. A felek között fennálló vállalkozási szerződést 2020. december 31. napjával közös 
megegyezéssel meg kívánom szüntetni.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2020. december 31.  

Felelős: Alpolgármester  
Végrehajtva. A vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a 21. 

Kommunikációs Kft-vel 2020.12.31-i hatállyal 2020.12.30-án aláírásra került. 
 

435/2020.(XII.16.) határozat 
175/2020. (XII.17.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
a képviselő-testület 2020. december 16-i informális ülésén megbeszéltek alapján az alábbiak szerint 

határozok: 
A 100%-ban Mogyoród Önkormányzatának tulajdonában lévő Mogyoród Településüzemeltető 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Juhász László köteles az általa vezetett gazdasági társaság 2021. évi 
költségvetését a következők szerint elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni. 
A jelen határozat egyben tulajdonosi és munkáltatói jogok gyakorlása alapján kiadott munkáltatói 
utasításnak is tekintendő. 
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője, Juhász László a jelen határozat szerinti 

kötelezettségét a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal útján az alábbi email címekre történő megküldéssel 
teljesíti: 

mogyorod@mogyorod.hu 

polgarmester@mogyorod.hu 

jegyzo@mogyorod.hu 

mailto:mogyorod@mogyorod.hu
mailto:polgarmester@mogyorod.hu
mailto:jegyzo@mogyorod.hu


Juhász László ügyvezető 2021. január 7-éig köteles elkészíteni a Mogyoród Településüzemeltető 
Nonprofit Kft. részletes, önköltséggel alátámasztott, tervszerű költségvetését, amelynek feladatonkénti 
bontásban tartalmaznia kell minden költségelemet.  
Juhász László ügyvezető köteles tervszinten megtervezni a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit 
Kft. 2021. évi költségvetését a 2020. november 27-én a Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
arányú támogatásával kiadott rendkívüli polgármesteri határozatokban meghatározott irányszámok  

a) a nonprofit tevékenység finanszírozási sarokszáma: 90 000 eFt, 
b) a fejlesztési feladatok finanszírozási sarokszáma 3 000 eFt alapján. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.01.07. 

Felelős: Juhász László ügyvezető, Paulovics Géza polgármester 
Végrehajtottnak tekinthető, mert a Kft-vel a 2021. évre vonatkozó Közszolgáltatási szerződés 2021. 

január 26-i napi hatállyal létrejött, amit a 39/2021.(II.1.) sz. polgármesteri határozat 
jóváhagyott. 

 

436/2020.(XII.16.) határozat 
176/2020. (XII.22.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva – 

az alábbiak szerint  
határozok: 

I. Megállapítom, hogy beszerzési eljárást folytattam le Mogyoród, Feszty Árpád út 
stabilizálási munkák gépi és kiegészítő kézi földmunkák elvégzésére, illetve a 
stabilizálási földmunkákat követően tört beton terítési, valamint a murva szállítás és 
tömörítési munkák elvégzésére. A beszerzési eljárás és beruházási összesítő a 
Mogyoródi Polgármesteri Hivatalban a 11010/2020 főszám alatt került iktatásra és 
ügyintézésre. 

II. Az I. pontban megjelölt megállapítás szerinti ügyben Beruházási összesítő alapján 
három, azaz három vállalkozástól kértünk ajánlatot: Aqua Creatura Kft., Pannon Modul 

Kft., Lasi Bau Kft.  

III. Az összességében legjobb ajánlatot tévő Pannon Modul Kft. (1048 Budapest, Székpatak 
u. 26. 3. em. 9 ajtó., cg.: 01-09-717334) vállalkozási szerződést kötök a Mogyoród, 
Feszty Árpád út stabilizálási munkák gépi és kiegészítő kézi földmunkák elvégzésére 
összesen bruttó 1.169.670,-Ft. áron. 

IV. Az összességében legjobb ajánlatot tévő Aqua Creatura Kft. (2360 Gyál, Balogh Ádám 
u. 21., cg.: 13-09-185608) vállalkozási szerződést kötök a Mogyoród, Feszty Árpád út 
tört beton terítési, valamint a murva szállítás és tömörítési munkák elvégzésére összesen 
bruttó 1.201.420,-Ft áron. 

V. Megrendelek SB dynamic Kft. (1031 Budapest, Városfal u. 3/b.) 0-70-80 méretben 240 
m3 törtbetont és 20 m3 0-20 méretű darált követ szállítással együtt összesen legfeljebb 
bruttó 700.000,-Ft áron. 

VI. A jelen határozat szerinti szerződések/megrendelők ellenértékét, összesen legfeljebb 
bruttó 3.071.090,-Ft-ot a 2020. évi költségvetés Útfelújítások sora terhére rendelem 
kifizetni. 

VII. valamennyi olyan jognyilatkozatot és intézkedést is megteszek, amely szükséges a jelen 
Határozatban és a hozzá tartozó hivatali 11010/2020 főszámú ügyiratban szükséges 
munkák elvégzéséhez.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. január 31. 
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Felelős: Műszaki és Beruházási Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. A vállalkozási szerződés 2020.12.22-én, a teljesítés igazolási jegyzőkönyv 2021.01.04-

én aláírásra került. Kapcsolódó határozat: 30/2021.(I.26.). 
 

1/2021.(I.4.) határozat 
1/2021. (I.4.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva – 

az alábbiak szerint  
határozok: 

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Mogyoród MA 
elnevezésű önkormányzati, közéleti, ingyenes havilap szerkesztésére, kiadására, online 
megjelenésre a korábbi pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel megegyező módon, 
de ideiglenes 2021. február 28. napjáig terjedő határozott időre – pályázati eljárás 
lebonyolításáig - vállalkozási szerződést kötök a Te Történeted Bt.-vel (Cg. 01-06-796365, 

adószám: 28980692-1-43); 

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Mogyoród MA 
elnevezésű önkormányzati, közéleti, ingyenes havilap szerkesztésére, kiadására, online 
megjelenésre a Határozatom mellékleteként csatolt Pályázati felhívást kiadom, a pályázati 
felhívás elbírálását követően a pályázati nyertesével megkötendő szerződés ellenértékét az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítom. 

3. az 1. pontban megjelölt vállalkozási díj összesen bruttó 1.066.800,-Ft fedezetét Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének önkormányzati újságra vonatkozó 
előirányzatában időarányosan biztosítom. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Alpolgármester útján Polgármester  
Végrehajtva. A szerződés 2021.01.04-én aláírásra került. 
 

2/2021.(I.4.) határozat 
2/2021. (I.4.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva – 

az alábbiak szerint  
határozok: 

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 2021. január 4. napjától hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyom. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Jegyző 

Végrehajtva. 
 

3/2021.(I.5.) határozat 
3/2021. (I.5.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 



szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva – 

az alábbiak szerint  
határozok: 

A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati fenntartású intézmény 2146 
Mogyoród, Dózsa György út 25. szám alatti épülete helyiségei takarítási feladatainak ellátását 2021. 
január 1. napjától a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. útján biztosítom. 
A fenntartó képviseletében és nevében kötelezem a Kft. ügyvezetőjét a takarítási feladat végrehajtásának 
haladéktalan megszervezésére. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester útján a Kft. ügyvezetője 

Végrehajtva. 
 

4/2021.(I.6.) határozat 
4/2021. (I.6.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, 
az alábbiak szerint  

határozok: 
A 170/2020.(XII.16.) sz. rendkívüli polgármesteri határozat 1. pontját a Magyar Államkincstár 13-TNY-

2372-3/2020-845027 iktatószámú végzésének megfelelően kiegészítem a kinevezés kezdetének idejével 
és az alábbi egységes szerkezetbe foglalt döntést hozom: 

3. A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének a 65/2020.(V.11.) sz. 

rendkívüli polgármesteri határozattal és a testületi határozatok sorában a 158/2020.(V.11.) Kt. 
határozattal kinevezett Körmöci Krisztina intézményvezető intézményvezetői megbízását 
további egy év időtartamra, 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig 
meghosszabbítom.  

4. Az intézményvezető havi illetménye a 232/2020.(VII.16.) Kt. határozatban foglaltak szerint 
kerül megállapításra változatlan feltételekkel.  

5. Felhatalmazással rendelkezem a szükséges munkáltatói okiratok előkészítésére és aláírására. 
6. Felhatalmazással rendelkezem a kinevezés meghosszabbításával összefüggő MÁK 

ügyintézésre. 
7. Az intézményvezetői illetmény a 2021. évi költségvetésben az intézmény költségvetésében 

rendelkezésre áll. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntarja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
A határozat végrehajtásához szükséges költségvetési forrás rendelkezésre áll, döntésem a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kabinetiroda és Adó és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
 Végrehajtva. 2020.12.18-án a MÁK felé a bejelentést megtettük, a MÁK 2021.01.14-én megküldte 
értesítését, hogy 2021.01.01. hatállyal a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte a változást. 
 

7/2021.(I.7.) határozat 
7/2021. (I.7.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva – az alábbiak szerint  
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határozok: 
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője, Juhász László részére a 
248/2020.(VII.31.) Kt. határozattal a 2020. május 14. 2021. május 31. időtartamra megállapított havi 
bruttó 50 000 Ft költségtérítést 2021. január 1. napjától visszavonom. 
Tekintettel arra, hogy csak a 2020. évre megállapított költségtérítés költségvetési fedezete volt 

biztosított a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. költségvetésében a korábban elfogadott 
költségvetés főösszegének változatlanul hagyása mellett. 
Ennek megfelelően intézkedem a munkaszerződés módosításáról és aláírásáról. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Adó és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva.  
 

8/2021.(I.7.) határozat 
8/2021. (I.7.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös 
szakmai állásfoglalására is – Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva – az alábbiak szerint  

határozok: 
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába kizárólagos alapítói 
hatáskörben eljárva Máté Erzsébet 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 17. szám alatti lakost (szig.sz.: 
204110UA) 2021. január 7. napjától – összhangban az 560/2016.(XII.19.) Kt. határozatban 
megválasztott tagok tagsági határidejével – 2021. december 31-éig tagként megválasztom. 

Ezzel egyidejűleg intézkedem a társaság Alapító Okiratának és a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 
módosításáról. 
Máté Erzsébet felügyelőbizottsági tagságának adminisztratív átvezetéséig felhatalmazom Máté 
Erzsébetet, hogy a mai naptól teljes jogkörrel FEB tagként a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottságában intézkedhessen. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal, alapdokumentum módosítására 60 nap 

Felelős: Polgármester, Önkormányzat jogi képviselője 

Végrehajtva. 2021.01.19-én az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapdokumentum elfogadásra került. 
 

10/2021.(I.8.) határozat 
10/2021. (I.8.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata nevében hozzájárulok a 4503/23 hrsz.-ú ingatlanon 

történő ivóvíz csatlakozás kiépítéséhez és ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez. 
2. Az 1. pont végrehajtásához szükséges jognyilatkozatot a DMRV Zrt. és az Amfiteátrum 

Lakásépítő Kft. felé megteszem, amelyhez felhatalmazással rendelkezem. 



Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. január 31. 
Felelős: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda útján Jegyző, Polgármester 
Végrehajtva. 2021.01.11-én a megállapodás a felek részéről aláírásra került. 
 

11/2021.(I.11.) határozat 
11/2021. (I.11.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) Juhász Lászlót (anyja neve: , lakcíme: 2146 Mogyoród, Szentjakab park 147.), mint a Mogyoród 

Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. Cégjegyzékszám: 13 

09 144625, Adószám: 23157574-2-13) ügyvezetőjét a munka törvénykönyve alapján 2021. 
január 11. napjának 16 órájától további tulajdonosi/munkáltatói intézkedésig a munkavégzés 
alól, önkormányzati érdek elsődlegességének érdekből és szabályszerűség betartása céljából 
felmentem. Juhász László Ügyvezető feladatait a továbbiakban nem kell, hogy ellássa, 
munkabérét a jelen határozat nem érinti, együttműködési kötelezettsége azonban 
maradéktalanul fennáll az Önkormányzat, a kijelölt ügyvezető helyettes felé.  

2) A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 
1309-144625, Adószám: 23157574-2-13) ügyvezetője, Juhász László ügyvezető helyetteseként 
általános és teljeskörű felhatalmazással Kiss Lajost (szül. hely, idő: ., an.: , lakcíme: 2146 
Mogyoród, Gödöllői út 96., szem. szám: , adóazonosító jele: ) 2021. január 11. 16 órájától 2021. 
május 31. napjáig megbízom. Kiss Lajos ügyvezető-helyettes alapbére: bruttó 450.000,-Ft/hó, 
egyéb béren kívüli juttatásra nem jogosult. 

3) Kötelezem Juhász László ügyvezető munkavállalót, hogy a munkavégzés alóli felmentés 
időtartama alatt a munkavégzés és a cég működtetése érdekében ezidáig Juhász László 
ügyvezetéséhez kizárólagosan kapcsolódó jogosultságokat (jelszavak, kódok, egyéb, 
ügyvezetői tevékenységéhez tartozó jogosultságok átadása stb.) átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzítve Kiss Lajos ügyvezető-helyettes részére legkésőbb 2021. január 12. nap 12. órájáig adja 
át.  

4) Felkérem az önkormányzati jogi képviselő Viszlói Ügyvédi Irodát (2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 
3, képv.: dr. Viszlói Tamás ügyvéd), hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratát a jelen határozat szerinti módosítását, Kiss Lajos ügyvezető-helyettes 

jogviszony létesítésével összefüggő okiratokat, munkáltatói nyilatkozatokat készítse elő, 
amelyek aláírásáról haladéktalanul intézkedek. 

5) A cég működéséhez, az ügyvezetői munkakör ellátásához szükséges dokumentumok 
aláírásához felhatalmazással rendelkezem és a cégnyilvántartási átvezetéshez, valamint a 
munkajogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatokat a fent írtak szerint 
megteszem. 

Határozatomban rögzítem, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője többszöri tulajdonosi határozat és kötelezés ellenére nem készítette elő az 
önkormányzati cég 2021. évi költségvetés-tervezetét, ezzel hátráltatva Mogyoród Önkormányzatának 
2021. évre vonatkozó költségvetését elfogadó szándékát, túl azon, hogy szociális hozzájárulásra 
vonatkozó fizetési könnyítés engedélyezése felveti az önkormányzati költségvetésből finanszírozott 
gazdálkodási adatok teljeskörű átvilágításának szükségességét. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1)-2) pont: azonnal 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B637159A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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3) pont 2021.01.12.12 óra. 
4)-5) pont 2021. január 31. 
Felelős: Jegyző útján Paulovics Géza polgármester 
Végrehajtva. 2021.01.19-én az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapdokumentum elfogadásra került. A változást a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
átvezette.  
 

12/2021.(I.12.) Kt. határozat 
12/2021. (I.12.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 

1309-144625, Adószám: 23157574-2-13, továbbiakban: Nonprofit) ügyvezetője több, 
Képviselő-testület hatáskörét gyakorló rendkívüli polgármesteri döntésben megállapított 
határidőre sem készítette el a Nonprofit 2021-es évre vonatkozó költségvetését, ezzel hátráltatva 
Mogyoród Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadását. Ezen túl 2020. december 11-

én szociális hozzájárulásra vonatkozó fizetési könnyítést kért a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, 
amelyről a Nonprofit 100%-os tulajdonosa, a Mogyoródi Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörét gyakorló polgármester csak 2021. januárjában szerzett tudomást.  

2) Az 1) pontban megjelöltek alapján teljes mértékben felmerül a Nonprofit önkormányzati 
költségvetésből finanszírozott gazdálkodási adatainak – különösen az új ügyvezető 2020. május 
14-i kinevezését követő és 2021. január 11. közötti időszak teljeskörű 
pénzügyi/gazdálkodási/költségvetési átvilágításának szükségessége. 

3) Nonprofit 2) pontban megjelölt feladataira, a közpénzekkel való szabályos gazdálkodás 
feltárására szerződést kötök az SZKKI Data Kft.-vel (székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12., 
képviseli: Szabó Zsuzsanna, adóigazgatási azonosító száma: 13935139-2-13, cégjegyzékszáma: 
13-09-112622, bankszámlaszáma: 11711041-20946791.) nettó 300.000,-Ft + ÁFA összegre.  

4) Felhívom a Mobilitás 98 Kft.-t (2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.), mint a Nonprofit Könyvelői 
szolgáltatást nyújtó céget, Kovács Gézáné könyvvizsgálót, és a Nonprofit valamennyi 

alkalmazottját, hogy a megbízott SZKKI Data Kft.-vel teljes mértékben működjenek együtt a 
megbízásának teljesítése érdekében. 

5) A megbízott SZKKI Data Kft. a Nonprofit gazdálkodásának átvilágítási jelentését legkésőbb 
2021. február 4-ig terjessze Mogyoródi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét 
gyakorló polgármester elé. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő:  1)-4) pontok: azonnal, 5) pont 2021.02.04. 

Felelős:  Adó- és Pénzügyi Iroda útján Paulovics Géza polgármester 
Végrehajtva. A megbízási szerződés 2021.01.12-én megköttetett, a teljesítés megtörtént, az átvilágítási 
jelentés 2021.02.01-én elkészült, s azt email útján megküldve minden képviselő és bizottsági tag 
megismerte. 

 

14/2021.(I.13.) Kt. határozat 
14/2021. (I.13.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 



Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. A mellékelt bérleti szerződés alapján a 2146 Mogyoród, Hungaroring út 2/a. szám alatti ingatlanból 

2 irodahelyiséget a TRIMOVA Kft-nek és 4 irodahelyiséget a Verena ’03 Kft. részére havi bruttó 
1.200, - Ft/m2 áron, 2021. január 15-től, határozatlan időre, bérbe adom. 

2. A 3. sz. előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést aláírom. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.02.28. 

Felelős: Műszaki Iroda útján a Polgármester 
Végrehajtva. A bérleti szerződés 2021.01.15-én megköttetett. A költségvetés módosítása a 
131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadva. 
 

15/2021.(I.19.) határozat 
15/2021. (I.19.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft (a továbbiakban Társaság) ügyvezetője, Juhász László 
ügyében hozott munkáltatói intézkedést az előterjesztés melléklete szerint – amely alapján Juhász László 
vezetői megbízását visszavonom, és a munkajogviszony azonnali hatállyal felmondom - elfogadom. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és a 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtva. 2021.01.19-én az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapdokumentum elfogadásra került. A változást a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
átvezette.  
 

16/2021.(I.19.) határozat 
16/2021. (I.19.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 

a (a továbbiakban Társaság) 2021. január 19-én a Cégbírósági nyilvántartásban szereplő ügyvezetője, 
Juhász László helyett, Juhász László ügyvezetői kinevezésének egyidejű visszahívásával  

1) Kiss Lajost (szül. hely, idő: ., an.: , lakcíme: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 96., szem. szám: , 
adóazonosító jele: ) 2021. január 19-től 2021. május 31. napjáig megbízom a Mogyoród 
Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 1309-

144625, Adószám: 23157574-2-13) ügyvezetésével. Kiss Lajos ügyvezető alapbére: bruttó 
450.000,-Ft/hó, egyéb béren kívüli juttatásra nem jogosult. 

2) Felkérem az önkormányzati jogi képviselő Viszlói Ügyvédi Irodát (2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 
3, képv.: dr. Viszlói Tamás ügyvéd), hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratának jelen határozat szerinti módosítását, Kiss Lajos ügyvezető jogviszony 
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létesítésével –összefüggő okiratokat, munkáltatói nyilatkozatokat készítse elő aláírásra 
haladéktalanul készítse elő.  

3) Felhatalmazom a Viszlói Ügyvédi Irodát, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratának módosítását az illetékes Cégbírósági eljárás lefolytatására Kiss Lajos 
ügyvezetői megbízásának nyilvántartásba vétele érdekében, Juhász László visszahívott 
ügyvezető ügyvezetői minőségének törlésével egyidejűleg. 
 A cég működéséhez, az ügyvezetői munkakör ellátásához szükséges dokumentumok 
aláírásához felhatalmazással rendelkezem a cégnyilvántartási átvezetéshez, valamint a 
munkajogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatokat a fent írtak szerint 
megteszem. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtva. 2021.01.19-én az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapdokumentum elfogadásra került. A változást a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
átvezette.  
 

18/2021.(I.21.) határozat 
18/2021. (I.21.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A 2021. január 7-én kiadott 8/2021.(I.7.) sz. rendkívüli polgármesteri határozatot a bizottsági tagság 
kezdő időpontja tekintetében módosítom, a határozatom egyéb rendelkezése változatlan marad és az 
alábbi egységes szerkezetű határozatot adom ki: 
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába kizárólagos alapítói 
hatáskörben eljárva Máté Erzsébet 2146 Mogyoród, Móra Ferenc utca 17. szám alatti lakost (szig.sz.: 
204110UA) 2021. január 19. napjától – összhangban az 560/2016.(XII.19.) Kt. határozatban 
megválasztott tagok tagsági határidejével – 2021. december 31-éig tagként megválasztom. 

Ezzel egyidejűleg intézkedem a társaság Alapító Okiratának és a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 
módosításáról. 
Máté Erzsébet felügyelőbizottsági tagságának adminisztratív átvezetéséig felhatalmazom Máté 
Erzsébetet, hogy a mai naptól teljes jogkörrel FEB tagként a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottságában intézkedhessen. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal, alapdokumentum módosítására 60 nap 

Felelős: Polgármester, Önkormányzat jogi képviselője 

Végrehajtva. 2021.01.19-én az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapdokumentum elfogadásra került.  
 

21/2021.(I.21.) határozat 
21/2021. (I.21.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 



Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának szakmai segítése érdekében  

1) Gulácsi Attila (lakcím: 3143 Mátranovák, Dózsa György út 138.) megbízottal helyi kultúra- és 
sportélet fejlesztésére 

2) Sleisz Norbertné szül: Bréda Viktória (lakcím: 2146 Mogyoród, Zrínyi út 4.) megbízottal a helyi 

esélyegyenlőség és egészségügy fejlesztésére 

3) Kurucz Béla (lakcím: 2146 Mogyoród, Ipar utca 12., megbízottal a helyi gazdaság-fejlesztésre  
tanácsadói szerződést kötök, a döntésem előterjesztésének mellékletét képező szerződés-tervezeteket 

aláírom, és azokat 2021. január 04-i visszamenőleges hatállyal érvényesnek tekintem. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtva. A szerződések polgármesteri aláírása megtörtént. Sleisz Norbertnével és Kurucz Bélával 

a szerződések aláírásra kerültek, Gulácsi Attila által a szerződés aláírása folyamatban van. 
 

22/2021.(I.21.) határozat 
22/2021. (I.21.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban Társaság) ügyvezetői tisztségének 
betöltése érdekében a döntésem előterjesztésének mellékletét képező Pályázati Felhívást kiadom, és a 
meghirdetett határidőre döntést hozok, amennyiben időközben a Kormány által kihirdetett 
Veszélyhelyzet továbbra is érvényben marad. Amennyiben a pályázati felhívásra jelentkezési határidő 
lejártáig a Veszélyhelyzetet a Kormány megszűntnek nyilvánítja, intézkedem, hogy a döntés-előkészítés 
a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjesztem 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtva. A pályázati felhívás 2021.01.22-i dátummal közzétételre került, majd ismételt pályázati 
felhívásra került sor, az ügyvezetőről és helyetteséről a 133/2021.(V.4.) sz. rendkívüli polgármesteri 
határozat rendelkezett. 
 

25/2021.(I.21.) határozat 
25/2021. (I.21.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Szentjakab Nonprofit Kft által felajánlott, Szentjakab parkfaluban található, 1573/68 hrsz. valamint, 
a 1573/69 hrsz ingatlanokat Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségvetési forrás hiánya miatt 
nem kívánja megvásárolni. 
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Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.03.31. 

Felelős: Műszaki Iroda útján a Polgármester 
2021. június 21.: Határozat végrehajtva. 
 

28/2021.(I.25.) Kt. határozat 
28/2021. (I.25.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. a Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást 

felülvizsgáltam és az előterjesztés melléklete szerinti módosítással elfogadom, 
2. a megállapodást aláírom, 
3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 4. mellékletét képezi az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadott és aláírt együttműködési megállapodás, melyet a szerződő felek az SZMSZ-ük 
részévé teszik legkésőbb az aláírást követő 30 napon belül. 

4. a 3. pontban foglaltak végrehajtásához felkérem a Jegyzőt, hogy az SZMSZ módosítását 
készítse elő. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.02.28. 

Felelős: Kabinet iroda útján Polgármester, Jegyző 

Végrehajtva. Az Együttműködési Megállapodás 2021.01.25-én aláírásra került, az önkormányzati 
SZMSZ módosításáról szóló 4/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet kihirdetése február 18-án, a 
nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 2021.02.24-én megtörtént. 
 

29/2021.(I.25.) Kt. határozat 
29/2021. (I.25.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
4. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Mogyoród MA 

elnevezésű önkormányzati, közéleti, ingyenes havilap szerkesztésére, kiadására, online 
megjelenésére a pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel megegyező módon, 
2021.03.01. napjától 2023.03.31. napjáig terjedő időszakra, havi bruttó 533.500,-Ft vállalkozói 
díj elfogadásával vállalkozási szerződést kötök a Te Történeted Bt.-vel (székhelye: 1214 
Budapest, Szabadság u. 28., Cg. 01-06-796365, adószám: 28980692-1-43), mint a pályázaton 
egyedüli és legkedvezőbb árajánlatot adó Ajánlattevővel; 

5. a 2021.03.01-2021.12.31. időszakra vonatkozó vállalkozási díj összesen bruttó 5.335.000,-Ft, 

amelynek fedezetét Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének K 342 

Reklám és propaganda kiadások előirányzata terhére biztosítom.  
6. a 2022. és 2023. évre vonatkozó vállalkozói díj összegének költségvetési forrását az adott évi 

költségvetésekbe betervezem. 



Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.02.28., 2022. és 2023. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Alpolgármester, a költségvetési tervezésnél az Adó és Pénzügyi Irodavezető 

Végrehajtva. 2021.02.03-án a vállalkozási szerződés aláírásra került. A 2022. és 2023. évi 
költségvetésbe tervezni szükséges. 
 

30/2021.(I.26.) határozat 
30/2021. (I.26.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A 176/2020.(XII.22.) sz. rendkívüli polgármesteri határozat VI. pontját a költségvetési sor tekintetében 

módosítom, a határozatom egyéb rendelkezése változatlan marad és az alábbi egységes szerkezetű 
határozatot adom ki: 

I. Megállapítom, hogy beszerzési eljárást folytattam le Mogyoród, Feszty Árpád út 
stabilizálási munkák gépi és kiegészítő kézi földmunkák elvégzésére, illetve a 
stabilizálási földmunkákat követően tört beton terítési, valamint a murva szállítás és 
tömörítési munkák elvégzésére. A beszerzési eljárás és beruházási összesítő a 
Mogyoródi Polgármesteri Hivatalban a 11010/2020 főszám alatt került iktatásra és 
ügyintézésre. 

II. Az I. pontban megjelölt megállapítás szerinti ügyben Beruházási összesítő alapján 
három, azaz három vállalkozástól kértünk ajánlatot: Aqua Creatura Kft., Pannon Modul 

Kft., Lasi Bau Kft.  

III. Az összességében legjobb ajánlatot tévő Pannon Modul Kft. (1048 Budapest, Székpatak 
u. 26. 3. em. 9 ajtó., cg.: 01-09-717334) vállalkozási szerződést kötök a Mogyoród, 
Feszty Árpád út stabilizálási munkák gépi és kiegészítő kézi földmunkák elvégzésére 
összesen bruttó 1.169.670,-Ft. áron. 

IV. Az összességében legjobb ajánlatot tévő Aqua Creatura Kft. (2360 Gyál, Balogh Ádám 
u. 21., cg.: 13-09-185608) vállalkozási szerződést kötök a Mogyoród, Feszty Árpád út 
tört beton terítési, valamint a murva szállítás és tömörítési munkák elvégzésére összesen 
bruttó 1.201.420,-Ft áron. 

V. Megrendelek SB dynamic Kft. (1031 Budapest, Városfal u. 3/b.) 0-70-80 méretben 240 
m3 törtbetont és 20 m3 0-20 méretű darált követ szállítással együtt összesen legfeljebb 
bruttó 700.000,-Ft áron. 

VI. A jelen határozat szerinti szerződések/megrendelők ellenértékét, összesen legfeljebb 
bruttó 3.071.090,-Ft-ot a 2020. évi költségvetés Felhalmozási tartalék sora terhére 
rendelem kifizetni. 

VII. valamennyi olyan jognyilatkozatot és intézkedést is megteszek, amely szükséges a jelen 
Határozatban és a hozzá tartozó hivatali 11010/2020 főszámú ügyiratban szükséges 
munkák elvégzéséhez.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. január 31. 
Felelős: Műszaki és Beruházási Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. A vállalkozási szerződés 2020.12.22-én, a teljesítés igazolási jegyzőkönyv 2021.01.04-

én aláírásra került. 
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31/2021.(I.26.) Kt. határozat 
31/2021. (I.26.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

MEGALKOTOM 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021. (I. 26.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. 
Határidő: 2021. február 24. 
Felelős: Paulovics Géza polgármester és az Adó- és pénzügyi iroda útján a Jegyző 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Végrehajtva. A rendelet kihirdetésre, közzétételre és határidőben kormányhivatali felterjesztésre került. 
 

34/2021.(I.27.) Kt. határozat 
34/2021. (I.27.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. a Mogyoródi Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgáltam és az előterjesztés melléklete szerinti módosítással elfogadom, 
2. a megállapodást aláírom, 
3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 5. mellékletét képezi az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadott és aláírt együttműködési megállapodás, melyet a szerződő felek az SZMSZ-ük 
részévé teszik legkésőbb az aláírást követő 30 napon belül. 

4. a 3. pontban foglaltak végrehajtásához felkérem a Jegyzőt, hogy az SZMSZ módosítását 
készítse elő. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.02.28. 

Felelős: Kabinet iroda útján Polgármester, Jegyző 

Végrehajtva. Az Együttműködési Megállapodás 2021.01.27-én aláírásra került, az önkormányzati 
SZMSZ módosításáról szóló 4/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet kihirdetése február 18-án, a 
nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 2021.02.26-án megtörtént. 
 

37/2021.(I.29.) határozat 

37/2021. (I.29.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 



1. az előterjesztés mellékletét képező telekalakítási szerződést és az M-15/2020 Munkaszámú 
2020.június 15-én záradékolt változási vázrajzot aláírom. 

2. a telekalakítási szerződésben foglalt visszavétel összegét, mintegy 1.640.000, - Ft értékben 218 m2-

nyi területet közútbővítés céljára (új helyrajzi számai: 602/1 és 602/3) a Vectra-Line Kft.-től 
visszavásárlom, mindezt a K62 Ingatlanok beszerzése – Ingatlan kisajátítás új HÉSZ előirányzat 
terhére biztosítom. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.03.31. 

Felelős: Műszaki Iroda útján a Polgármester 
Határozat végrehajtva 
 
42/2021.(II.8.) határozat 

42/2021. (II.8.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) Bereczki László egyéni vállalkozóval projektmenedzseri feladatok ellátására megbízási szerződést 

kötök, és a 25. előterjesztés mellékletében megjelölt szerződés-tervezetet aláírom 2021. február 01-

jei hatállyal, havi bruttó 275.000,-Ft átalánydíjas megbízási díjjal. 
2) Az 1) pontban megjelölt szerződés fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a K 336 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata soron részben biztosítom, a 
többletköltségre szükséges 750.000.-Ft-ot, illetve a 300.000,-Ft összegű adó forrását a 
Polgármesteri Hivatal K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata soráról 
biztosítom azzal, hogy az átcsoportosítás a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor átvezetésre kerüljön.  Gondoskodom továbbá arról, hogy az Önkormányzat adott évi 
költségvetéseibe a fedezet rendre betervezésre kerüljön. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: soron következő költségvetési módosítás, folyamatos az adott évi költségvetések 
tervezése érdekében 

Felelős: Adó- és Pénzügyi Iroda, Jegyző és Polgármester 
Végrehajtva. A megbízási és adatfeldolgozási szerződés 2021. február 8-án aláírásra került. A 
költségvetés módosítása a 131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadva. A 

következő éve költségvetésébe tervezni szükséges. 

 

43/2021.(II.8.) határozat 
43/2021. (II.8.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) Támogatom, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződést kössön Bereczki László egyéni 

vállalkozó önkormányzati projektmenedzserrel a végrehajtási feladatok hatékonyabb elősegítése 
érdekében, és felhatalmazom a Jegyzőt a 25. előterjesztés mellékletében megjelölt szerződés-
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tervezet aláírására 2021. február 01-jei hatállyal, havi bruttó 275.000,-Ft átalánydíjas megbízási 
díjjal. 

3) Az 1) pontban megjelölt szerződés fedezetét a Hivatal 2021. évi költségvetésében a K 336 Szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata soron részben biztosítom. Gondoskodom továbbá 
arról, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetéseibe a fedezet rendre betervezésre kerüljön. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: soron következő költségvetési módosítás, folyamatos az adott évi költségvetések 
tervezése érdekében 

Felelős: Adó- és Pénzügyi Iroda, Jegyző és Polgármester 
Végrehajtva. A megbízási és adatfeldolgozási szerződés 2021. február 8-án aláírásra került. A 

következő éve költségvetésébe tervezni szükséges. 
 

50/2021.(II.15.) határozat 
50/2021. (II.15.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatát a Mogyoród 0266 hrsz. alatti patakmederrel 

kapcsolatban a Nyári és Korsós Ügyvédi Iroda útján megkereső Kapitány Attila úr részére a 28. 
sz. előterjesztés mellékletét képező válaszlevél szerint adok tájékoztatást, és gondoskodom 
arról, hogy a fentiek szerinti válaszlevelet Kapitány Attila úr jogi képviselője részére 
eljuttassam.  

2) Intézkedek, hogy a Mogyoród 0266 hrsz. alatti patakmeder-rendezési vízjogi engedélyes tervek 
elkészítéséhez a GeoTeszt Kft szaktervező cégtől (1112 Bp. Kérő u. 20. IV. 28.) árajánlatot 
kérjek be. Ezen árajánlat függvényében - mivel vízjogi engedélyes terv nélkül kivitelezési 
munkálatokat végezni tilos -, a tervezési szerződés és kivitelezési munkálatok fedezetének 
biztosításáról külön Határozatban döntök. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1) azonnal, 2) 2021. március 31. 
Felelős: Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Iroda útján Polgármester 
Kapcsolódó határozat az 58/2021.(II.22.). Végrehajtva. 2021.02.22-én a tervezői szerződés aláírásra 
került. 
 

53/2021.(II.15.) Kt. határozat 
53/2021. (II.15.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1.) a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő Mogyoród Turisztikai Kft. (székhely: 2146 

Mogyoród, Dózsa György út 40., Cg: 13-09-164762, Adószám: 24395726-1-13) és részére az 
önkormányzati tulajdonú 2146 Mogyoród, Dózsa György út 25. szám alatti irodában az irodai 

és helyi lakosságot kiszolgáló ügyfélterében és iroda körüli közterületen történő informatikai 
szolgáltatás nyújtása - ingyenes WIFI - céljából határozatlan időre szerződést kötök a Micron.hu 



Kft.-vel (1108 Budapest, Szőlővirág u. 8., adószám: 14216239242) havi nettó 30.000,- Ft 

átalánydíj, valamint munkaidőn kívül nettó 8.700,-Ft/óra és nettó 7.400,-Ft/alk. kiszállási díj 
értékben;  

2.) a szolgáltatás ellenértékét az önkormányzat 2021. évi költségvetésének K333 Bérleti és 
Lízingdíjak terhére biztosítom, egyben gondoskodom, arról, hogy hogy a szolgáltatás fedezete 

az Önkormányzat adott évi költségvetéseibe rendre betervezésre kerüljön. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: aljegyző útján a Polgármester 
Végrehajtva. 2021.02.15-én az átalánydíjas keretszerződés megköttetett. A költségvetés módosítása a 

131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadva. 
 

55/2021.(II.18.) határozat 
55/2021. (II.18.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) Megállapítom Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató képviseletében, hogy 

a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 
13-09-144625, Adószám: 23157574-2-13 – továbbiakban: Nonprofit Kft.) és Frankó-Szőnyi 
Enikő Renáta (an.: , szül. idő: ., adóazonosító jele: ) között 2016. december 14-én 
Munkaszerződés jött létre nevezett ügyvezető munkakörben történő alkalmazásáról. 

2) Megállapítom továbbá, hogy Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezetői tisztsége - gyermekáldás okán - 
2020. május 27-én törlésre került, amely a 66/2020.(V.14.) sz. rendkívüli polgármesteri 
határozat alapján a cégnyilvántartás adataiban is átvezetésre került, ez azonban munka-, illetve 

biztosítási jogviszonyát nem, csak az ügyvezetői beosztását érintette, a Nonprofit Kft-ben a 

munkavállalói jogviszonya továbbra is fennáll, s az az 1. pontban hivatkozott Munkaszerződés 
alapján 2021. december 31-én szűnik meg. 

3) Tekintettel arra, hogy Frankó-Szőnyi Enikő várhatóan még 2021. évben is gyermekével otthon 
marad, amit teljes mértékben támogatok és javaslom, hogy a Nonprofit Kft. saját hatáskörben 
hosszabbítsa meg Frankó-Szőnyi Enikő munkaszerződését legalább 2022. december 31. 
napjáig. 

4) Felkérem az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó Viszlói Ügyvédi Irodát (2100 Gödöllő, 
Hajnóczy u. 3, képv.: dr. Viszlói Tamás ügyvéd), hogy az erre vonatkozó munkaszerződés 
elkészítésében nyújtson jogi segítséget a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Kiss Lajos részére. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: jelen határozat érintettek részére történő megküldését követő 60 napon belül 
Felelős: Kabinetiroda útján Paulovics Géza polgármester 
Végrehajtva. 2021.03.03-án a munkaszerződés módosítása aláírásra került. 
 

58/2021.(II.22.) határozat 
58/2021. (II.22.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
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Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) A Mogyoród 0266 hrsz. alatti patakmeder-rendezési vízjogi engedélyes tervek elkészítésére 

szerződést kötök a GeoTeszt Kft szaktervező céggel (1112 Bp. Kérő u. 20. IV. 28.) a 2021. 
február 17-én megadott árajánlat szerinti nettó 650.000,-Ft + ÁFA összegre. A megbízási 
szerződés kb. 200 m-es patakmeder-szakaszra vonatkozik, a Kerek-tó hídjától a szakasz 
következő hídjáig. A megbízási szerződés költségét a K 513 Felhalmozási tartalék keret terhére 
biztosítom.  

2) Nyári és Korsós Ügyvédi Iroda útján felhívom Kapitány Attila urat, hogy - legalább e-mailes, 

scannelt viszontválaszban megadott hozzájárulási nyilatkozat formájában - biztosítsa az 
önkormányzat megbízásából a Mogyoród 0266 hrsz. alatti patakmeder-rendezési vízjogi tervek 
elkészítésével, kivitelezési munkálataival kapcsolatban eljáró szakemberek zavartalan mozgását 
és munkavégzését a munkavégzéshez szükséges elengedhetetlen mértékében. 

3) A tervezési szerződésben meghatározott költségbecslés alapján és kivitelezési munkálatok 
fedezetének biztosításáról külön Határozatban döntök. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1)-2) azonnal, 3) értelemszerűen. 
Felelős: Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Iroda útján Polgármester 
 Végrehajtva. 2021.02.22-én a tervezői szerződés aláírásra került. A költségvetés módosítása a 
131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadva. 
 

60/2021.(II.25.) határozat 
60/2021. (II.25.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A 166/2020.(XII.16.) sz. rendkívüli polgármesteri határozatomat a költségvetési sor tekintetében 

módosítom, a határozatom egyéb rendelkezése változatlan marad és az alábbi egységes szerkezetű 
határozatot adom ki: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a 2021. évre tervezett K 512 Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre előirányzat terhére egyszeri 80.000 Ft/év összeggel támogatja a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Dunakeszi Utcai Gondozó Szolgálatát. A Szolgálat 
képviselőjével az Igazgatási Iroda útján a kapcsolatot felveszem és a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges előkészületeket megteszem. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: soron következő költségvetési módosítás 

Felelős: Adó és Pénzügyi Iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. A költségvetés módosítása a 131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal 
elfogadva. Végrehajtás igazgatás: szerződés megkötésre került. 
 

62/2021.(II.26.) határozat 
62/2021. (II.26.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 



Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet alapján Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím alapján 
meghirdetett pályázati felhívásra.  

2. Mogyoród Önkormányzata az 1) pontban megjelölt pályázat keretében a 218.V.0246/2021/5 
Végrehajtási Ügyszám alatt Bírósági Végrehajtói Felhívás szerinti összesen 2.786.776,-Ft lejárt 
összegű tartozás rendezésére (WH1SA 9785796 sorszámú számla és járulékos költségek: 
továbbiakban: Tartozás) nyújtja be támogatási kérelmét vissza nem térítendő támogatás érdekében, 
amelyet a végrehajtó inkasszó útján 2021. február 26-án már le is emelt az önkormányzat 
számlájáról.  

3. Támogatás kérelem indokaként önkormányzatunk működőképességének megőrzését jelöljük meg, 
a 2020. évbe kezdődött világjárvány és a mai napig fennálló veszélyhelyzet költségvetési-gazdasági 
kihatásai nagymértékben és hátrányosan befolyásolják az önkormányzati közérdekű és kötelező 
feladatellátását.   

4. Határozatom mellékletét képező Kérelmet aláírom, és a Támogató Szervezethez jelen Határozattal 
együtt eljuttatom. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Adó- és Pénzügyi iroda útján Polgármester 
2021.02.26-án az EBR 42 rendszerbe a támogatási kérelem feltöltésre került.  
Végrehajtva: 2021.05.13. A pályázatot a Minisztérium nem támogatta. 
 

63/2021.(II.28.) határozat 
63/2021. (II.28.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Mogyoródi Pillangós Óvoda 2146 Mogyoród, Veresegyházi út 8. szám alatti intézmény teljes 
épületére kiterjedően 2021. március 1. napjától 2021. március 5. napjáig járványügyi zárlatot rendelek 
el. 

A rendkívüli zárlat ideje alatt a gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása érdekében az 
intézmény összevont ügyeleti rendet biztosít az alábbiak szerint: 

- a szülők az ügyelet igénylését elsősorban indokolt esetben, írásban kitöltött nyilatkozat alapján 
vehetik igénybe, melyen szerepel a kérelem indoklása, a nyilatkozatot e-mailben, vagy 

telefonon keresztül is megtehetik, az igényléssel egyidejűleg arról is nyilatkozni szükséges, 
hogy a gyermek fertőző betegségben nem szenved, 

- az a szülő igényelheti gyermekének az óvodai ellátást, aki az alábbi feltételek közül valamely 
csoportba tartozik: 

◼ ellátó rendszerben dolgozik (operatív törzs tagja, egészségügyi dolgozó, kereskedelemben 
dolgozik, a védekezésben vesz részt) 

◼ óvodapedagógus, bölcsődei gondozó 

◼ egyedülálló szülő, abban az esetben, ha dolgozik 

◼ mindkét szülő igazoltan nem otthonról dolgozik 

◼ egyéb ok konkrét megjelölésével 
Határidő: 2021.03.01. 

Felelős: Óvodavezető 
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 Végrehajtva. 
 

67/2021.(III.1.) határozat 
67/2021. (III.1.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. A Képviselő-testület által kijelölt Ifjúsági Tanácsnok útján eljáró Mogyoródi Ifjúsági Testülettel a 

41. sz. Előterjesztés mellékletét képező Együttműködési Megállapodást megkötöm. 
2. Gondoskodom arról, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetéseibe a Mogyoródi Ifjúsági 

Testület működésének támogatási fedezet rendre betervezésre kerüljön. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 1) azonnal, 2) következő költségvetési év költségvetési rendelet tervezetének képviselő-

testület részére történő benyújtásáig. 
Felelős: Kabinetiroda, Adó- és Pénzügyi iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. A megállapodás 2021.03.01-én aláírásra került. 
 

68/2021.(III.1.) határozat 
68/2021. (III.1.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 

1. A Képviselő-testület által kijelölt Ifjúsági Tanácsnok útján eljáró Mogyoródi Ifjúsági Testülettel 
a 41. sz. Előterjesztés mellékletét képező, 2021. évre vonatkozó Támogatási Szerződést 
megkötöm. 

2. A Mogyoródi Ifjúsági Testület kérelmét támogatom, a részére biztosított 2020. évi támogatásból 
fennmaradt 94.356 Ft. maradványösszeg elszámolásának határidejét – összhangban a 2021. évi 
támogatási összeg elszámolásával – 2022. január 31-ig meghosszabbítom, biztosítva a szervezet 
folyamatos működését. 

3. A fentiek szerinti támogatás nyújtásának fedezete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.26.) önkormányzati rendelete 
szerint biztosított. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kabinetiroda, Adó- és Pénzügyi iroda útján Polgármester 
Végrehajtva. A szerződés 2021.03.01-én aláírásra került. A költségvetés módosítása a 131/2021.(V.3.) 
sz. rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadva. 
 

71/2021.(III.3.) határozat 
71/2021. (III.3.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-



1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Óvintézkedésként elrendelem az önkormányzati fenntartású Mogyoródi Pillangós Óvoda 2146 
Mogyoród, Veresegyházi út 8. szám alatti intézmény és Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés 
Tagóvoda 2146 Mogyoród, Dózsa György út 23. szám alatti intézmény 

2021. március 8. napjától 2021. március 16. napjáig történő bezárását. 
Ezen időszakban a gyermekek igazoltan vannak távol az intézménytől. 
Az intézmény ügyeleti rendet biztosít az alábbiak szerint: 

- a szülők az ügyelet igénylését elsősorban indokolt esetben, írásban kitöltött nyilatkozat alapján 
vehetik igénybe, melyen szerepel a kérelem indoklása, a nyilatkozatot e-mailben, vagy 

telefonon keresztül is megtehetik, az igényléssel egyidejűleg arról is nyilatkozni szükséges, 
hogy a gyermek fertőző betegségben nem szenved, 

- az a szülő igényelheti gyermekének az óvodai ellátást, aki az alábbi feltételek közül valamely 
csoportba tartozik: 

◼ ellátó rendszerben dolgozik (operatív törzs tagja, egészségügyi dolgozó, kereskedelemben 

dolgozik, a védekezésben vesz részt) 
◼ óvodapedagógus, bölcsődei gondozó 

◼ egyedülálló szülő, abban az esetben, ha dolgozik 

◼ mindkét szülő igazoltan nem otthonról dolgozik 

◼ egyéb ok konkrét megjelölésével 
A Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodája online működését, a dolgozók számára a 
távmunkát a bezárás időszaka alatt engedélyezem. 
A Laura Vicuna Óvoda fenntartóját döntésemről soron kívül értesítem, hogy az önkormányzati óvodára 
vonatkozóan meghozott döntéssel összhangban intézkedését meghozza. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.03.08. 

Felelős: Óvodavezető, Polgármester 
 Végrehajtva. 
 

72/2021.(III.3.) határozat 
72/2021. (III.3.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Óvintézkedésként elrendelem az önkormányzati fenntartású intézmények (Ober János Sportcentrum, 
Grosics Gyula Sportcsarnok és Tornaterem) 

2021. március 8. napjától 2021. március 16. napjáig történő bezárását. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.03.08. 

Felelős: Kiss Lajos ügyvezető, Polgármester  
 Végrehajtva. 
 

73/2021.(III.4.) határozat 
73/2021. (III.4.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
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A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Összhangban a Kormány intézkedéseivel, a 2021. március 3-án kiadott 71/2021.(III.3.) és 
72/2021.(III.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozataimnak a bezárás időszakára vonatkozó 
rendelkezéseit módosítom, a 72/2021.(III.3.) határozatomat kiegészítésem és az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt döntést adom ki: 

I. 

Óvintézkedésként elrendelem az önkormányzati fenntartású Mogyoródi Pillangós Óvoda 2146 
Mogyoród, Veresegyházi út 8. szám alatti intézmény és Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés 
Tagóvoda 2146 Mogyoród, Dózsa György út 23. szám alatti intézmény 

2021. március 8. napjától 2021. április 7. napjáig történő bezárását. 
Ezen időszakban a gyermekek igazoltan vannak távol az intézménytől. 
Az intézmény ügyeleti rendet biztosít az alábbiak szerint: 

- a szülők az ügyelet igénylését elsősorban indokolt esetben, írásban kitöltött nyilatkozat alapján 
vehetik igénybe, melyen szerepel a kérelem indoklása, a nyilatkozatot e-mailben, vagy 

telefonon keresztül is megtehetik, az igényléssel egyidejűleg arról is nyilatkozni szükséges, 

hogy a gyermek fertőző betegségben nem szenved, 
- az a szülő igényelheti gyermekének az óvodai ellátást, aki az alábbi feltételek közül valamely 

csoportba tartozik: 

◼ ellátó rendszerben dolgozik (operatív törzs tagja, egészségügyi dolgozó, kereskedelemben 

dolgozik, a védekezésben vesz részt) 
◼ óvodapedagógus, bölcsődei gondozó 

◼ egyedülálló szülő, abban az esetben, ha dolgozik 

◼ mindkét szülő igazoltan nem otthonról dolgozik 

◼ egyéb ok konkrét megjelölésével 
A Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodája online működését, a dolgozók számára a 
távmunkát a bezárás időszaka alatt engedélyezem. 
A Laura Vicuna Óvoda fenntartóját döntésemről soron kívül értesítem, hogy az önkormányzati óvodára 
vonatkozóan meghozott döntéssel összhangban intézkedését meghozza. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.03.08. 

Felelős: Óvodavezető, Polgármester 
II. 

Óvintézkedésként elrendelem az önkormányzati fenntartású intézmények (Ober János Sportcentrum, 
Grosics Gyula Sportcsarnok és Tornaterem) 

2021. március 8. napjától 2021. április 7. napjáig történő bezárását. 
Az igazolt sportolók meccsei és edzései csak zárt kapuk mögött tarthatóak. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 

társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.03.08. 

Felelős: Kiss Lajos ügyvezető, Polgármester  
 Végrehajtva. 
 

74/2021.(III.7.) határozat 
A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-



1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
… Az óvoda rendkívüli szünet szóló, március 8-tól hatályos 104/2021 (III.5.) sz. kormányrendelet 
alapján és a 111/2021 (III.6.) gyermekfelügyeletről szóló kormányrendelet alapján a következőket 
rendelem el:  

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2021. március 8 napjától kezdődően a Mogyoródi Pillangós 
Óvoda és Gesztenyés Tagóvodájában – összhangban a 111/2021.(III.5.) Korm. rendelettel, az alábbiak 
szerint szervezi meg a gyermekek napközbeni felügyeletét, az intézményi ügyeletet: 

- az egy csoportban maximalizált 5 fő gyermek mellett 2 fő, 1 óvodapedagógus, 1 dajka vagy 
pedagógiai asszisztens felügyeli a gyermekeket, 

- a szülők az ügyelet igénylését írásban vagy elektronikusan kitöltött nyilatkozat alapján vehetik 
igénybe, melyen szerepel a kérelem indoklása, a nyilatkozatot e-mailben, is megtehetik, az 

igényléssel egyidejűleg arról is nyilatkozni szükséges, hogy a gyermek fertőző betegségben nem 
szenved, 

- az a szülő igényelheti gyermekének az óvodai ellátást, aki az alábbi feltételek közül valamely 
csoportba tartozik: 

◼ ellátó rendszerben dolgozik (operatív törzs tagja, egészségügyi dolgozó, kereskedelemben 
dolgozik, a védekezésben vesz részt) 

◼ óvodapedagógus, bölcsődei gondozó 

◼ egyedülálló szülő, abban az esetben, ha dolgozik 

◼ mindkét szülő igazoltan nem otthonról dolgozik 

◼ Polgármesteri jóváhagyás szükséges! 
Határidő: az ügyelet megszervezésére és a nyilatkozat mintájának elkészítésére 2021.03.08. 
Határidő: 2021.03.08. 
Felelős: Óvodavezető 

Végrehajtva. 
 

80/2021.(III.8.) határozat 
A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) Községünkért, Mogyoródért Alapítvány 30-90/2020 azonosító számú 2020. évben nyújtott 

4 000 000 Ft összegű önkormányzati támogatási összegből 3 151 904 Ft-ot a megadott célra 
történő felhasználásáról, elszámolásáról való beszámolóját elfogadom, egyben a különbözet 
elszámolási határidejéről a 44/2021 (II. 08.) Kt. határozatban rendelkeztem, összehangban a 
2021. évi támogatás elszámolásának határidejével (2021. december 31.).  

2.) Értesítsem az érintett Alapítványt a 30-90/2020 azonosító számú támogatás beszámolójának 
elfogadásáról. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: döntésre azonnal, az értesítés megküldésére a döntéstől számított 15 napon belül 
Felelős: Alpolgármester és Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője útján Polgármester 
Végrehajtva, a 2021. évi támogatási szerződés 2021. február 10-én aláírásra került. 
 

88/2021.(III.8.) határozat 
88/2021. (III.08.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 
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Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1.) A Mogyoród Turisztikai Kft. 30-198/2020 azonosító számú 1.800.000 Ft összegű 2020. évben 

nyújtott önkormányzati támogatásból 810.795 Ft felhasználásáról szóló beszámolóját 
elfogadom.  

2.) Értesítem a Mogyoród Turisztikai Kft-t a 30-198/2020 azonosító számú támogatásról szóló 
beszámolójának elfogadásáról. 

3.) Az 1.000.000,-Ft többlet-támogatás fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a K336 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának  rendezvények során betervezésre 
került, melynek átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat K512 Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzat sorra. 

4.) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Mogyoród Turisztikai Kft. a 2020. évi támogatásából fennmaradt 
989.205 Ft maradványösszeget, illetve a jelen döntéssel biztosított további 1.000.000,-Ft-ot, 

összesen 1.989.205,- Ft-ot a 2021. évben, rendezvények kapcsán felhasználja, amennyiben ezt 
a veszélyhelyzet lehetővé teszi. Ennek érdekében az 57. sz. előterjesztéshez csatolt 
Feladatellátási szerződést a felek aláírják.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 

Határidő: döntésre azonnal, az értesítés megküldésére és a szerződés aláírására a döntéstől 
számított 15 napon belül, a költségek átcsoportosítására a következő költségvetés módosításakor 

Felelős: Kabinetiroda és Adó-és Pénzügyi Iroda vezetője útján Polgármester,  
Végrehajtva. A költségvetés módosítása a 131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal 
elfogadva. 

 

89/2021.(III.8.) határozat 
89/2021. (III.08.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva 
nyilatkozom, hogy: 

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt 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 jogcímen, az "Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" vonatkozó 2021. évi pályázati kiírás alapján. 

2. A pályázat célja: 75%, max. 40 millió Ft támogatás igénylése a Mogyoródi Pillangós Óvoda 
Gesztenyés Tagóvodája, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 23., hrsz. 149/3 alatt található 
épületének tetőfelújítására, tető alatti hőszigetelésére és egyéb kiegészítő fejlesztésekre, amelyet 
2022-ben tervez megvalósítani. 

3. Beruházás teljes összege: bruttó 39 676 164 Ft 

Igényelt támogatás: 29 757 123 Ft 

Az önrészre biztosított saját forrás 2022-ben: 9 919 041 Ft, melyet Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata a K71 Ingatlanok felújítása előirányzata keret terhére 2022-ben biztosítja. 

4. Felhatalmazással rendelkezem a szükséges intézkedések, illetve jognyilatkozatok megtételére. 



Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: pályázat benyújtására: 2021. március 12., a forrás biztosítására a 2022. évi költségvetés 
tervezésekor 

Felelős: Pályázati tanácsadó, illetve Adó-és Pénzügyi Iroda útján a Polgármester 
Végrehajtva. A pályázat határidőben benyújtásra került. Pozitív döntés esetén a 2022. évi költségvetés 
tervezéséig határidőben van. 
 

92/2021.(III.16.) határozat 
92/2021. (III.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1.) Mogyoródi Önkormányzat tulajdonában álló Hangya Terasz alatti Pincehelyiség felújítására 

vonatkozó 

a) víz- és csatornaépítési munkákat Farkas Pál egyéni vállalkozótól bruttó 510.300,-Ft-os 

költséggel megrendeltem. 
b) kőműves és villanyszerelési munkákra három cégtől bekért ajánlat alapján a Horvbau Profi 

Ép. Kft-től bruttó 2.263.654,-Ft megbízási díjjal megrendelem, az erre vonatkozó 
szerződést aláírom. 

c) klíma és asztalos munkák elvégzését, maradvány esetén a bútorzat költségét legfeljebb nettó 
1.000.000,-Ft (bruttó 1.270.000,-Ft) összeghatárig megrendelem.  

2.) Mogyoród Nagyközség 2021. évi költségvetésébe, Hangya Pince felújítására betervezett nettó 
2.000.000,-Ft, bruttó 2.540.000,-Ft összeget az a), b) és c) pontban megjelölt költségek 
összértékével (bruttó 4.043.954,-Ft) meghaladó többletforrást, azaz bruttó 1.503.954,-Ft-ot az 

Önkormányzat K513 Felhalmozási tartalék sora terhére biztosítom. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. 05. 31. 

Felelős: Műszaki iroda útján Bereczki László projektmenedzser, Adó-és Pénzügyi Iroda a költségvetési 
forrás átcsoportosítás ügyében, Polgármester 
Végrehajtva. 2021.03.26-án a vállalkozási szerződés aláírásra került. A költségvetés módosítása a 

131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadva. 
 

93/2021.(III.16.) határozat 
93/2021. (III.16.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) A VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 sz. turisztikai pályázati projekt magasépítési beruházás 

tárgyban a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont lámpatestek beszerzésére, (kb. 
1.100.000,-Ft), a kétszárnyú bejárati ajtó kapcsán az előre nem látható pótmunka (kb. 100.000,-
Ft) és továbbá autótöltő elektromos vezeték elhelyezésének érdekében (kb. 300.000,-Ft) 

legfeljebb bruttó 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint keretösszeg biztosításáról 
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döntök, amelynek forrása Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 
K62 Ingatlanok beszerzésének előirányzat sora. 

2) Felhatalmazással rendelkezem, hogy az 1) pontban megjelölt célra, az ott meghatározott 
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállaljak (szerződés/megrendelés). 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. március 31. 
Felelős: Műszaki, Településfejlesztési és Beruházási Iroda útján Alpolgármester 
2021.06.21.: Határozat végrehajtva. 
 

95/2021.(III.22.) határozat 
95/2021. (III.22.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
Mivel Mogyoród területén továbbra is egyetlen önkormányzati óvoda működik – a köznevelési 
intézmény felvételi körzetének kialakítását változtatás nélkül, Mogyoród Nagyközség teljes 
közigazgatási területére kiterjedően határozom meg. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: döntésre azonnal, a döntés KIR-ben való rögzítésére 2021.03.31. 
Felelős: Polgármester az Igazgatási Iroda útján. 
Végrehajtva. A KIR-ben való rögzítés határidőre megtörtént. 
 

97/2021.(III.22.) határozat 
97/2021. (III.22.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2021. március 15-i 

benyújtási határidővel kiírt pályázati eljárást – miután a kiírás szerinti határidőig csak egyetlen 
pályázat érkezett – eredménytelennek nyilvánítom, s e döntésről a Pályázót értesítem. 

2. Egyidejűleg intézkedem a határozatom mellékletét képező pályázati felhívás közzétételéről azzal, 
hogy amennyiben ismételten eredménytelen a pályázati eljárás, a felhívást aktualizálva, azt újból 
megjelentetem. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kabinetiroda útján Polgármester 
Végrehajtva. A megismételt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján az ügyvezetőről és 
helyetteséről a 133/2021.(V.4.) sz. rendkívüli polgármesteri határozat rendelkezett. 
 

100/2021.(III.29.) határozat 
100/2021. (III.29.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 



A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a HelpyNet Kft. (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, 

Kazinczy Ferenc utca 22-30., adószám: 24736800-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-029050) 

között 2020. április 1-jei hatállyal létrejött szerződés megszüntetését (a Felek írásbeli 
megállapodásával) kezdeményezem a szerződés 5.4 a) pontja alapján.  

2. Felhatalmazással rendelkezem a közös megegyezéssel történtő megszüntetéssel kapcsolatos 
szerződés aláírására. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.03.31. 

Felelős: Kabinetiroda útján Aljegyző, Polgármester 
 Végrehajtva. 2021.03.29-én a megszüntetés aláírásra került. 
 

101/2021.(III.29.) határozat 
101/2021. (III.29.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató Kft.-vel az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására 

vonatkozó 2019.04.01-jén megkötött 10-128/2019 számú alapszerződés módosításáról az 
előterjesztés melléklete szerinti szerződést elfogadom és aláírom. 

2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése a szerződés fedezetét 
tartalmazza. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. április 1. 
Felelős: Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető és Aljegyző útján Polgármester 
 Végrehajtva. 2021.03.29-én a szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 
 

114/2021.(IV.12.) határozat 
114/2021. (IV.12.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1. A mogyorodma.hu elnevezésű, önkormányzati üzemeltetésű weboldal technikai karbantartására 

vonatkozó árajánlatot havi 30.000 Ft + ÁFA összegben elfogadom.  
2. Az árajánlat szerinti munka elvégzésére a szerződést 2021.04.01-2021.12.31-ig vonatkozó 

időszakra a Micron.hu Kft-vel megkötöm.  
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3. Az ajánlat szerinti összeg teljesítésére Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének K 342 Reklám és propaganda kiadások előirányzata 270 000 Ft ( 04.01.-12.31. 

azaz 9 hónap) + ÁFA összegben fedezetet biztosít, melynek átcsoportosítása szükséges a K321 

Informatikai szolgáltatások előirányzat sorra.  

4. Tekintettel arra, hogy a Mogyoród Ma kiadására vonatkozó szerződés 2023. március 31. napjáig 
szól, a mogyorodma.hu honlap karbantartásának folyamatossága érdekében a karbantartás összegét 
a 2022-2023. évi költségvetésekbe is betervezem.  

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.04.15. 

Felelős: Jegyző útján Alpolgármester  
 Végrehajtva. 2021.04.12-én a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A költségvetés módosítása a 
131/2021.(V.3.) sz. rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadva. 
 

123/2021.(IV.26.) határozat 
123/2021. (IV.26.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Ronhild R. Szolgáltató Bt. és Mogyoród Nagyközség Önkormányzata között 2014. június 30-án 
létrejött feladatellátási szerződés 1. sz. mellékletében szereplő rendelési idő módosítást, valamint a 
mindenkori nyári szünet idejére életbe lépő szerda és pénteki betegrendelés időpontváltozását 
jóváhagyom és az előterjesztés melléklete szerinti módosítást aláírom. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. május 1. 
Felelős: Polgármester az Igazgatási Iroda útján 

Végrehajtva. 2021.04.28-án a Felek a szerződésmódosítást aláírták. 
 

128/2021.(V.3.) határozat 
128/2021. (V.3.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020. évi beszámolóját 1.976eFt adózott 
eredménnyel és 11.290eFt mérleg főösszeggel elfogadom. Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a 1.976e 
Ft adózott eredményét a Társaság eredménytartalékába helyezze. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntarja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. május 31.  

Felelős: Turisztikai Kft ügyvezető, Aljegyző útján Polgármester.  
Végrehajtva. További intézkedést nem igényel. 
 



150/2021.(V.25.) határozat 
150/2021. (V.25.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
1) A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést 

megismertem és azt elfogadom. 

2) Intézkedem az értékelés gyámhatóság felé történő megküldéséről. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: Polgármester az Igazgatási Iroda útján 

Végrehajtva: A beszámoló véleményezésre megküldésre került a Kormányhivatalnak. 
 

151/2021.(V.25.) határozat 
151/2021. (V.25.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a 
TKF-1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az 

alábbiak szerint  
határozok: 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: MOGYORÓD, Mogyoród-patak (hrsz:1456) partfalának a szomszédos, 
Dózsa György út 58. (Mogyoród, 128 hrsz.) ingatlant érintő – esőzések okozta – „vis maior” jellegű 
suvadásának helyreállítása 

EBR42 azonosító: 521 662 

Helye: Mogyoród, Mogyoródi-patak (hrsz:1456) és a szomszédos Dózsa György út 58. (Mogyoród, 128 
hrsz.) ingatlan határán húzódó partfal, 50 fm hosszban. 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

5.378.500,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 

Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 48.406.000,- Ft 90 % 

Források összesen 53.784.500,- Ft 100 % 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 53.784.500,- Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  

▪ A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 
▪ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 

rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)  
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Biztosító Társaság megnevezése xxx 

Biztosítási szerződés száma xxx 

▪ Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó. 
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
▪ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 
▪ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja 

ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 
▪ A testület a saját forrás összegét, mely 5.378.500,- Ft a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 

26.) számú Költségvetési Rendeletében a B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
(Községfejlesztési hozzájárulás) terhére biztosítja. 

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021.05.30. 
Felelős: Műszaki Iroda útján Polgármester 
2021.06.21.: Határozat végrehajtva 
 

154/2021.(V.28.) határozat 
154/2021. (V.28.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

határozok: 
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját -10 128 eFt adózott 
eredménnyel és 204 673 eFt mérleg főösszeggel elfogadom. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Végrehajtva. További intézkedést nem igényel. 
 

161/2021.(V.31.) határozat 
161/2021. (V.31.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-

1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak 
szerint  

MEGALKOTOM 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a 119. előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő 11/2021. 
(V.31.) önkormányzati rendeletét a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról. 
Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és 
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek. 
Határidő: 2021. május 31. 



Felelős: Jegyző útján Polgármester 
Végrehajtva. A zárszámadási rendelet 2021.05.31-én kihirdetésre került, a Kormányhivatalnak 
2021.06.01-én felterjesztettük. 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő határozati javaslatokat: 
 

 

1. határozati javaslat – végrehajtási határidő módosítása 

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. az 519/2016.(XI.23.) határozat végrehajtási határidejét 2022.01.31-ig meghosszabbítja. 

2. a 143/2017.(III.29.) határozat végrehajtási határidejét 2022.01.31-ig meghosszabbítja. 

3. a 474/2017.(X.25.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

4. a 475/2017.(X.25.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

5. az 572/2017.(XII.18.) határozat végrehajtási határidejét 2022.01.31-ig meghosszabbítja. 

6. a 137/20218.(III.28.) határozat végrehajtási határidejét 2022.01.31-ig meghosszabbítja. 

7. a 190/2018.(IV.25.) határozat végrehajtási határidejét 2022.01.31-ig meghosszabbítja. 

8. a 126/2019.(II.27.) határozat végrehajtási határidejét 2022.01.31-ig meghosszabbítja. 

9. a 175/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

10. a 176/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

11. a 177/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

12. a 178/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

13. a 179/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

14. a 180/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

15. a 181/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

16. a 182/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

17. a 183/2019.(III.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.11.30-ig meghosszabbítja. 

18. a 194/2019.(IV.01.) határozat végrehajtási határidejét 2022.05.31-ig meghosszabbítja. 

19. a 242/2019.(IV.24.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

20. a 499/2019.(IX.25.) határozat végrehajtási határidejét 2021.08.31-ig meghosszabbítja. 

21. a 191/2020.(VI.17.) határozat végrehajtási határidejét 2022.05.31-ig meghosszabbítja. 

22. a 271/2020.(VIII.14.) határozat végrehajtási határidejét 2021.08.31-ig meghosszabbítja. 

23. a 301/2020.(IX.25.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

24. a 307/2020.(IX.25.) határozat végrehajtási határidejét 2022.01.31-ig meghosszabbítja. 

25. a 322/2020.(IX.25.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

26. a 368/2020.(XI.4.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

27. a 386/2020.(XI.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

28. a 387/2020.(XI.27.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

29. a 431/2020.(XII.16.) határozat végrehajtási határidejét 2021.12.31-ig meghosszabbítja. 

30. a 694/2019.(XII.20.) határozat végrehajtási határidejét folyamatosra módosítja. 
31. a 167/2020.(V.15.) határozat végrehajtási határidejét folyamatosra módosítja. 
32. a 184/2020.(V.15.) határozat végrehajtási határidejét folyamatosra módosítja. 
 

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges 

Felelős: Polgármester 
 

 

 

 

 

 

 




