ÖNKORMÁNYZAT

Egészségesebb
lesz az ivóvíz
Több mint három év előkészítő fázist és a tava-

lyi sikeres pályázatot követően szeptember 30-án
ünnepélyes esemény színhelye volt a városháza díszterme. Itt írták alá az illetékesek az Ivóvíz minőségének javítása Monoron című KEOPpályázat kivitelezői szerződését.
A projekt célja, hogy határérték alatti ammónia-,
vas- és mangántartalmú, tiszta és egészséges vízzel láthassák el Monor és Monorierdő lakosságát.
A megvalósítási tervek – az új technológiájú, napi
3300 köbméter teljesítményű tisztítómű és kezelőépület mellett – a vezetékhálózat 125 kilométer
hosszú mechanikai tisztítását is tartalmazzák.
Az önkormányzat az útfelbontásokkal járó,
kevésbé látványos, de mindenkinek fontos – pro- 116 forint. A 14 hónapra tervezett megvalósítás
közlekedést érintő változásokról folyamatos tájekt nettó 752 millió 850 ezer 480 forint összkölt- után a víztisztító teljes kapacitással 2015 második
jékoztatást fog adni. A – külső szemlélő számára ségéből a pályázati támogatás 653 millió 717 ezer felében kezdheti meg a működését.
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Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat képviselő-testülete

2014. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésén megalkotta és kihirdeti következő rendeletét:
20/2014. (IX. 3.) számú rendelet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és
egyéb családi események szolgáltatási díjairól
szóló 8/2011. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Monor képviselő-testülete a 2014. szeptember 25-én megtartott rendes ülésén megalkotta és kihirdeti a következő önkormányzati rendeleteket:
21/2014. (IX. 29.) számú rendelet Monor Városi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. számú
módosításáról.
22/2014. (IX. 29.) számú rendelet a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
23/2014. (IX. 29.) számú rendelet a szociális rá-

szorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
24/2014. (IX. 29.) számú rendelet a településképi bejelentési eljárásról.
25/2014. (IX. 29.) számú rendelet a településképi véleményezési eljárásról.
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének teljes
jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szövege a
Városi Könyvtárban megtekinthető. A rendeletek
egységes szerkezetbe foglalt szövege, a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról is
értesülhet a város lakossága. A képviselő-testület
nyilvános üléséről a GEMINI TV minden esetben
felvételt készít, amelyet az ülést követő második
szombaton a Williams TV csatornáján figyelemmel kísérhetnek. 
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Ösztöndíjpályázat
hátrányos helyzetű fiataloknak
Monor önkormányzata csatlakozott a Bursa

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a moHungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön- nori lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociádíjpályázat-rendszerhez. Az „A” típusú ösztönlis helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik az idei
díjpályázatra azok jelentkezhetnek, akik monori
tanévben érettségi előtt állnak, vagy felsőfokú
lakóhellyel rendelkediplomával nem renző, hátrányos szociális
„Monor önkormányzata csatladelkező, felsőoktatáhelyzetű felsőoktatási
si intézménybe még
kozott a Bursa Hungarica Felhallgatók, akik felsőokfelvételt nem nyert
tatási intézményben
érettségizettek, de a
sőoktatási Önkormányzati Ösz(felsőoktatási hallgakövetkező tanévtől feltöndíjpályázat-rendszerhez.”
tói jogviszony keretésőoktatási intézményben) nappali tagozatos,
ben nappali tagozatos
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapfokozatot és szakképzettséget eredményealapképzésben, mesterfokozatot és szakképzett- ző alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felséget eredményező mesterképzésben, osztatsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
lan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási A pályázatról további információkat olvashatnak
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Monor weboldalán (www.monor.hu).
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Patkányirtás
A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Kft. felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
2014. évi városi patkányirtás őszi fenntartási munkálatainak időpontjai a következők: október 4–5., október 11–12., október 18–19. és
október 25–26. 

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás
szűrővizsgálat. A Monoron lakó 45–65 éves
nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata
óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amelyen szerepel, hogy mikor várják őket a Flór
Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat ingyenes.
A lehetőség adott! Éljen vele!
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06-1/465-3823.

Hivatali ügyfélfogadás
Az önkormányzat ezúton tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy az október 23-i ünnep
következtében a 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet előírása szerint október 24. péntek pihenőnap. A hivatali munkarend és az ügyfélfogadási
idő ezért a következő képpen változik: október 17. péntek munkanap, munkaidő 8 órától
16 óra 30-ig. Ügyfélfogadás: 8 órától 12 óráig és
13 órától 16 óra 30-ig.
Október 18. (szombat) munkaszüneti nap.
Október 23. (csütörtök) nemzeti ünnep. Október 24. (péntek) pihenőnap.
nfo
3

