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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. 

január  28-án   15.00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 Tát, Kossuth L. u. 15. 
 
Jelen vannak Havrancsik Tibor polgármester 
 Somogyi Mihály képviselő alpolgármester 
 ifj. Havrancsik Tibor képviselő  
 Kríszeg Csaba képviselő 
 Seresné Papp Zsuzsanna képviselő 
 Dérné dr. Varga Katalin jegyző 
 
Meghívottak: Beck Éva pénzügyi csoportvezető  
 
Havrancsik Tibor  polgármester köszönti a képviselő testület tagjait és a jegyzőasszonyt.  A 
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dérné dr. Varga Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
a soron következő képviselőt Kríszeg Csabát. 
Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok a 
következők 
 
Előterjesztett napirendi pontok: 
 
1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű 

határozatokról, tájékoztatás a beruházások állásáról 
 Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
 
2.) Mogyorósbánya község Önkormányzat 2014. évi költségvetés megtárgyalása 
 Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
 
3.) Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíjának            
 megemeléséről 
 Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
 
4.) Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014.(I.28.) 
önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének szabályairól szóló 8/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
 
5.)  Döntés Mogyorósbánya Környezetvédelmi, környezetgazdálkodási programjának 
aktualizálásának megrendeléséről 
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
 
6.) A Táti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása. 
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
 
7.) A  Táti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
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8.) A  Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása. 
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 
 
9.) Egyebek 
 
Zárt ülés 
 
Havrancsik Tibor  polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok 
elfogadásáról 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
 
A képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat, 
ügyrendi módosító javaslat nincs. 
 
 1/2014. (I. 28.) számú határozat 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi 
pontjait az ülésre szóló meghívó tervezett napirendi pontjaival megegyezően 
állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

 
1. Napirend: 
 
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidej ű 
határozatokról, tájékoztatás a beruházások állásáról 
 
Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolót a képviselők 
megkapták, (a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója  a 
következő lenne.  
A lakcímváltozással érintett lakosok az új lakcímkártyákat már megkapták, folyamatban van a 
forgalmi engedélyek átírása és az ügyvédnő is folyamatosan intézi a vállalkozások 
cégnyilvántartással kapcsolatos teendőit. Felkérte jegyzőasszonyt, hogy a gyors 
ügyintézésben közreműködő Járási Hivatal és Okmányiroda vezetőinek juttasson el köszönő 
levelet. 
Kríszeg Csaba képviselő megkérdezte, hogy a kisajátítással kapcsolatos helyszíni szemlének 
mi lett az eredménye. 
Havrancsik Tibor polgármester elmondta, hogy a szemlén a jegyzőasszony, az igazságügyi 
szakértő, a felperes és ő vett részt. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalását  megküldi a 
bíróságnak, illetve a Kormányhivatal küld majd részünkre tájékoztatást az árat illetően, erről 
akkor majd tájékoztatja képviselő társait. 
A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor  
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják az előterjesztést és az 
alábbiak szerint döntenek: 
 
 
 2/2014.(I. 28.) számú határozat 
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 
a 2013. december 20.- 2014. január 28. közötti időszakban végzett munkájáról és tett 
intézkedéseiről – elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
 
2.) Napirend 
Mogyorósbánya község Önkormányzat 2014. évi költségvetés megtárgyalása 
 
Havrancsik Tibor polgármester felkéri Beck Éva pénzügyi csoportvezetőt, ismertesse a 
napirenddel kapcsolatos előterjesztéseket 
 
Beck Éva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 
megkapták (a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
Az önkormányzati hitelfelvételhez kormányzati hozzájárulás szükséges, ezért kell határozatot 
hozni a képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségről. 
A hitelfelvétel nem lehet több, mint az önkormányzat éves költségvetésének az 50 %-a, ez 
Mogyorósbánya vonatkozásában évi 8,5 millió Ft lehet 10 éves futamidőre. 
A határozat meghozatalát követően kerülhet majd sor a 2014. évi költségvetés elfogadására. 
(A szöveges előterjesztés és a költségvetési táblák a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
Elmondja, hogy új típusú táblák készültek el. Minden egyes tábla négy részből áll. Van egy 
összegző tábla, ehhez kapcsolódik három másik. Meg kellett osztani a bevételeket és a 
kiadásokat önként vállalt feladatokra, kötelezően ellátandó feladatokra, valamint államilag 
előírt feladatra.  
 
Kríszeg Csaba képviselő kérdésére, hogy a művelődési ház fejlesztését tartalmazza-e a 
költségvetés, Beck Éva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy a felújítási kiadások 
előirányzata (költségvetési  tábla  7. számú melléklete) tartalmazza 
A főbb bevételi és kiadási sorokat végignézve és az ott beállított összeget megbeszélve a  
képviselő-testület döntött a 2014. évi költségvetés elfogadásáról az alábbiak szerint 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
3/2014. (I.28.) határozata 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 
várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan 
formában jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
A határozat hozatalt követően Havrancsik Tibor  polgármester szavazásra bocsátja a 
költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. A szavazásban a polgármester és négy képviselő 
vett részt. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta a rendelet-tervezetet, és megalkotta az 1/2014.(I.28.) számú  önkormányzati 
rendeletet. (Rendelet költségvetési tábláit a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza) 

MOGYORÓSBÁNYA  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

1/2014. (I.28.) számú rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi 
bizottság írásos véleményét a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

   45 672 E Ft Költségvetési bevétellel 
103 269 E Ft Költségvetési kiadással 
57 597 E Ft 
                                 
                             0  E Ft 
57 597 E Ft 

Költségvetési egyenleggel, 
-ebből   
működési hiány és 
felhalmozási hiány 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 11.045 E Ft összegben. 

(6) A további 46.552 E Ft összegű felhalmozási hiány finanszírozására az önkormányzat 
hitelfelvételeket tervez.  

A 17.859 E Ft összegű hitel esetében ( Hősök tere, Alkotmány , Petőfi utca aszfaltozása) 
a hitel felvételéhez  a Kormány hozzájárulása szükséges, mivel ez a hitelfelvétel az adott 
évi saját bevétel 20 %-át (4.023 E Ft ) meghaladó összegű fejlesztési célú adósságot 
keletkeztető ügyletnek minősül.  
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A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattól a 2014. esztendőben felveendő 
kölcsönt felhasználva további 10.109 E Ft összegű hitel felvételére van szükség  a 
temetőben járda, urnafal, az I. világháborús emlékmű és a környezetvédelmi program 
aktualizálásához. 

Az önkormányzat által megnyert támogatás (KDOP) önrészének hitelből történő 
biztosítása  további 18.584 E Ft összeg, melyről a Kormányt tájékoztatni kell. 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezése a 6. melléklet szerint  nemleges. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 
melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, 
az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot feladatonként a 9.1. melléklet szerint 
határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között  3.859 E Ft általános tartalékot állapít meg. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
tervezhető.  

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 
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 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület 
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.  

 
 (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

 (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

6. § A gazdálkodás szabályai 

 (1) A  önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt 
formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 

(2) Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történt átadása kizárólag költségvetési 
előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges. 

(3) A pénzeszközátadás megállapodással, támogatási szerződéssel történhet, melyben 
rögzíteni kell a támogatás jogcímét, a támogatás ütemezését, illetve az átvett támogatás 
felhasználásáról való beszámolási kötelezettséget. 

(4) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a polgármester 
dönt, amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban 
rögzítésre került és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi 
kötelezettségvállalást, vagy amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet 
pénzügyi-kötelezettségvállalást nem jelent. Amennyiben az államháztartáson kívüli 
forrás átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi-kötelezettségvállalást jelent, 
100.000 forint értékhatárig a polgármester, afölött a képviselő-testület dönt. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek 
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján 
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 
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(1) Ez a rendelet  2014.  január 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

........................................... ........................................... 

jegyző polgármester 

 
 
 
3.)  Napired 
Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíjának            
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás részéről Bakó Károly projekt menedzser levélben tájékoztatott 
bennünket a Pénzügyi Bizottság javaslatáról.  
A 2013. december 16-ai Társulási Tanácsülésen, amikor a Tanács a 2014. évi költségvetési 
koncepció jóváhagyásáról döntött,  a Pénzügyi Bizottság javasolta a tagdíj 10,- Ft/fő/évről 
15,- Ft/fő/évre történő emelését. Ezt azzal indokolta, hogy a Társulás pályázatai az eddigi 
előkészítő szakaszból a kivitelezési szakaszba érkeztek, így az ezzel kapcsolatos költségek is 
megnövekedtek, ezért lenne szükség a tagdíjak emelésére. Az emeléssel az eddigi 8.780,- Ft-
os éves díj 13.170,- Ft-ra változik. 
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
4/2014. (I. 28.) számú határozat 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működtetésére befizetett tagdíj 
mértékének 10,- Ft/fő/évről 15,- Ft/fő/évre történő emelését tekintettel arra,  hogy a Társulás 
pályázatai az eddigi előkészítő szakaszból a kivitelezési szakaszba érkeztek, így a költségek is 
megnövekedtek  
 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
Határidő: 2014. februári Társulási ülés  
  
 
4.) Napirend 
Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014.(I.28.) 
önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 
és igénybevételének szabályairól szóló 8/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
(a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
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Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy a közbeszerzésen nyertes Vertikál Zrt miatt 
vált szükségessé a hulladékszállítási rendelet módosítása. 
 
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő elmondja, hogy a péntek reggeli 6 órai szállítás még a 
lakók számára kissé korai. Meg kell szokniuk, hogy a kukás autó már korán reggel jön és 
gyűjti be a szemetet. 
 
 Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy azért jön korábban az új közszolgáltató, mert 
a korábbi közszolgáltatóval szemben itt kezdik a pénteki napon a hulladék begyűjtését. Ezért 
is ment tájékoztató levél az ingatlan tulajdonosoknak, hogy időben kerüljenek ki az úttest 
mellé a kukák. 
 
Somogyi Mihály alpolgármester elmondja, hogy a legelső szállítás alakalmával a szolgáltató 
tett még egy kört a faluban, mert észrevehetően kevés kuka volt kint a kora reggeli órában. 
 
A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor  
polgármester szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják a rendelet módosítást  
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, 
szabályiról szóló 8/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
 
 
1.§ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, 
valamint a közterület tisztántartásának szabályiról szóló 13/2013. (IX.24.) önkormányzati 
rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
       „(3)  A Képviselő-testület a településen a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátásával a Vertikál Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: 
Szolgáltató) bízza meg.” 
 
2.§ Ez a rendelet 2014. február 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát  veszti. 
 
 
 
 
 
 
Dérné dr. Varga Katalin      Havrancsik Tibor 
 jegyző           polgármester 



9 
 

 
 
 
 
5.)   Napirend 
Döntés Mogyorósbánya Környezetvédelmi, környezetgazdálkodási programjának 
aktualizálásának megrendeléséről 
 
Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy a környezetvédelmi program felülvizsgálata 
és annak aktualizálása szükségessé vált. Az összes uniós pályázati forrás felhasználásának 
kitétele az, hogy a környezetvédelmi program felülvizsgálata megtörténjen. Mogyorósbánya 
környezetvédelmi programját 2005 évben  készítették el. Már megkereste a program 
készítőjét és még két vállalkozást is, melyek közül a MÉCSVIRÁG  Kft vállalta el a 
legrövidebb időn belül és a legkedvezőbb áron. Felkéri a képviselőket, döntsenek a 
megrendelésről. 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
5/2014. (I. 28.) számú határozat 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete a MÉCSVIRÁG Kft-től 500.000,- 
Ft + ÁFA összegben megrendeli Mogyorósbánya település Környezetvédelmi Programjának 
módosítását. 
 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6.)  Napirend 
A Táti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása. 
 
(a megállapodás tervezet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete ) 
 
Dérné dr Varga Katalin jegyző ismerteti, hogy a Táti Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását egy Kormányhivatali észrevétel, az eltelt 
időszak működési tapasztalatai, valamint a hivatali működés finanszírozásának változása teszi 
szükségessé. 
Az előterjesztés I-V. pontjaiban a vastag betűs szöveg a módosítandó rész, alatta a sötét 
mezőben pedig a megállapodás eredeti szövege olvasható. 
Egyrészt szinkronba kellett hozni a munkarendet a munkaközi szünet eltérő kiadása miatt, 
illetve a mogyorósbányai kolléganő munkaköri leírásának tartalmaznia kell a rugalmas 
munkakezdést a korábbi pályázati vállalás miatt, másrészt a  városi cím elnyerésével 
mindenhol ki kellett javítani a korábbi nagyközség megnevezést. 
 
A megállapodás tartalmazza, hogy az esetleges többlet kiadásokat a két település 
létszámarányosan vállalja, ez korábban kérése is volt a mogyorósi testületnek. 
Az elmúlt évben még nem rendelkeztünk tapasztalattal a működési költségeket illetően, de 
bízunk abban, hogy az ide évben is elegendő lesz az állami normatíva a finanszírozásra. 
Mindkét településen cél a lakosság kiszolgálásának zökkenőmentes, magas színvonalú 
kiszolgálása, melyet úgy érzünk, hogy sikerült megvalósítani. 
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Ezt követően került sor a napirendi pont elfogadására. 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
6/2014. (I. 28.) számú határozat 
 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táti Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó, Tát Város Önkormányzatával a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötött 
megállapodás módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

Felhatalmazza Havrancsik Tibor polgármestert, hogy a megállapodás módosítást az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

 
 
 
 
7.)  Napirend 
A  Táti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása. 
 
(a Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv   7. számú melléklete ) 
 
Dérné dr Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
megalkotása már időszerű volt, hiszen az eltelt időszakban kialakultak a közös hivatal 
működésének keretei és technikái. 
Tartalmazza az elvégzendő feladatokat és létszámadatokat. Megemlíti, hogy szükséges egy fő 
pénzügyi előadó és egy fő aljegyző felvétele. Mivel a megnövekedett kötelező feladatok a 
pénzügyi előadók részére sok többletfeladatot jelentenek, sürgősen meg kell oldani a 
létszámbővítést a szakmai munka erősítése érdekében. 
Fontos a zökkenőmentes ügyintézés érdekében az, hogy megfelelő 2 %-os mobil pénztartalék 
legyen a KÖH számláján, ez biztosítja azt, hogy ne legyenek kifizetetlen, sorban álló számlák. 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
7/2014. (I. 28.) számú határozat 
 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táti Közös Önkormányzati 
hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dérné dr. Varga Katalin jegyző 
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8.)  Napirend 
 
A  Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása. 
(a költségvetés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
Beck Éva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy ettől az évtől kezdődően az állami 
normatíva a közös hivatal számlájára érkezik, tehát nem kell Mogyorósbányának átutalni. 
 A 2013. évihez képest a támogatás mértéke nem változott, többletforrás a városi cím miatt 
van. Elmondja, hogy betervezésre került a már említett létszámbővítés, illetve a 
hivatalsegédek az önkormányzatok saját költségvetésében szerepelnek. 
A személyi kiadásokon túl jelentős dologi feladatokat is meg kell oldani. Új könyvelő 
program megvételét írta elő az államkincstár, melyhez a kolléganőknek be is kellet tanulni, 
ennek a továbbképzésnek a díját is tartalmazza a költségvetés. 
 
Ezt követően került sor a napirendi pont elfogadására. 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
8/2014.(I. 28.) határozat 

1. Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt 

93.252 e Ft-ban állapítja meg. 

 

2. kéri Tát Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Táti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetését a székhely-település, Tát Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetésében szerepeltesse. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

 
 
 
 
 
9.)  Napirend 
Egyebek 

a.) Gyermek étkeztetés térítési díjának megállapítása 
 
Havrancsik Tibor polgármester ismerteti a Táti III. Béla általános iskola igazgatójának és a 
mogyorósi tagintézmény vezetőjének megkeresését, melyben leírják, hogy a szülők kérik 
azon gyermekek részére, akik a törvény által jogosultak ingyenes étkezésre, kapják meg a 
tízórait és az uzsonnát is az iskolában. 
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Beck Éva pénzügyi csoportvezető ismerteti a törvényi előírásokat. 
 
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő elmondja, hogy az óvodában a szülők nyilatkoztak arról, 
hogy csak tízórai és ebéd legyen a gyerekeknek. 
 
Havrancsik Tibor  elmondja, hogy ennek költsége 325,- Ft. Az iskolában a tízórai és ebéd 
együttes összege 370,- Ft, ha ehhez jön még az uzsonna, akkor 450,- Ft. 
A levélben leírtak alapján csak az ingyenes étkezésben részesülő szülők kérték az uzsonnát 
gyermekeik részére. Minden szülőt, aki igénybe veszi a gyermekétkeztetést nyilatkoztatni kell 
arról, hogy kérik-e az uzsonnát. 
Ezt követően Havrancsik Tibor polgármester kéri a képviselőket, szavazzanak a térítési díj 
mértékéről. 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják a 
gyermekétkeztetésről szóló rendeletet módosítását. 
(a rendelet a jegyzőkönyv. 9. számú melléklete) 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2013.(I. 28.)  önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, 29. § (2) 
bekezdés e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§    A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított 
gyermekétkeztetés kapcsán az intézményi térítési díjakat a következők szerint állapítja meg: 
a.) óvodás korú gyermekek 
tízórai  és ebéd: 325 Ft /nap 
b.) általános iskoláskorú gyermekek 
ebéd: 280 Ft / nap.” 
 
 2. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba és 2014. február 2-án hatályát veszti. 
 
 
 Havrancsik Tibor     Dérné dr. Varga Katalin 
 polgármester       jegyző 
 
 
 

b.) Döntés a 168386 ebr számú vis maior közbeszerzőjének kiválasztásáról 
 
Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy az egyszerűsített közbeszerzési eljárás 
keretében kerül majd kiválasztásra a csapadékvíz elvezető árkok helyreállítását végző 
kivitelező. Most az egyszerűsített közbeszerzést lefolytatót kell kiválasztanunk. Három 
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árajánlatot érkezett be, melyek közül Berta Ferenc közbeszerző árajánlata volt a 
legkedvezőbb. Kérte döntsön a képviselő-testület a közbeszerző megbízásáról.  
 az árajánlatokat a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza) 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
 
 
9/2014. (I. 28.) számú határozat 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete az egyszerűsített közbeszerzési 
eljárás lefolytatására Berta Ferenc közbeszerzőt bízza meg 120.000,- Ft összegben. 
 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

c.) Utcanév és útbaigazító táblák  
 
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen döntöttek arról, 
hogy a Felszabadulás utca Fő utca legyen, a hivatallal szembeni utca az Orgona utca, a 
sportpályára vezető utca a Sport utca, míg a pincés területek a Vincellér tér nevet kapták. 
Ehhez szükséges a régi utcanév táblákat lecserélni, illetve újakat legyártatni. A korábbi 
utcanév táblák gyártóját kereste meg, akivel végignézték a régi táblák állapotát és árajánlatot 
kért be az új útbaigazító táblák gyártására, illetve a régi táblák újra festésére. 
(árajánlat a jegyzőkönyv  11. számú melléklete)  
 
Összesen 38 db táblát kell leszerelni és újra feliratozni, ennek anyag és munkadíja összesen 
6.600,- Ft + Áfa táblánként. 
Új tartó oszlop festése és dűbelezéssel  24.200,- Ft + Áfa összeg lenne, de azt megoldjuk, 
mert van az önkormányzatnak oszlopa és van ember is, aki a festést megoldja.  
A táblákat viszont nem tudjuk megoldani, azokat le kell szerelni és el kell vinni átfestetni. A 
képviselők megvitatták a táblák színét és megállapodtak abban, hogy az maradjon olyan, 
amilyen korábban is volt, kék alapon sárga. 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
 
 
10/2014. (I. 28.) számú határozat 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete a Mohácsi Vasépítő Kft bízza meg 
a 38 db utcanév tábla festésének elvégzésével 6.600,- Ft + ÁFA/db,  összesen 250.800,- Ft 
+ÁFA összegben. 
 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 



14 
 

 
d.) Borverseny 

 
Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy a hagyományos borversenynek idén 
Mogyorósbánya a házigazdája. Nemcsak a két település boros gazdái vehetnek részt, hanem 
kibővített verseny lesz, melyre a környező települések gazdái is benevezhetnek. Az 
előkészületek már megkezdődtek. Szuki Ferenc a rendezvény fő szervezője, aki a környékbeli 
községekkel már egyeztetett és így az időpont március 8-a lesz. Folyamatban van a borbírák 
kiválasztása, úgy tudja, hogy a meghívók már elkészültek és postázva is lettek.  
A díjak a szokásos módon kerülnének kiosztásra, külön a táti és külön a mogyorósi gazdák 
között fajtánként, viszont a távolról jövő legjobb borok is kapnak díjat, illetve a legjobb 
eredményt elérő borok gazdái kupát is kapnak. 
 
Kríszeg Csaba képviselő  szeretné tudni, hogy a borbírákat már kiválasztották-e? 
 
Havrancsik Tibor  polgármester elmondja, hogy úgy tudja, hogy lesz meghívott Sopronból, 
de igazából ő még nem beszélt  Bartos Kálmánnal ez ügyben, így nincs róla információja. 
Annyit tud, hogy a borok számától függően kettő vagy három bíráló csapat lesz. 
 
Kríszeg Csaba képviselő elmondja, hogy szeretné, ha  a borbírák a Vínum Ister-Gránum 
tagjai közül kerülnének ki. Nem kéne pld Agárd környékéről és messzebbről idehívni bírát, ha 
itt is van megfelelő szakember erre a feladatra. Annál is inkább, mert az itteni boros gazdák a 
Vínum Ister Gránum Borlovagrendhez tartoznak. 
 
Havrancsik Tibor  elmondja, hogy ez ügyben akkor tájékozódik Bartos Kálmántól és kéri a 
képviselőket, hogy erre a rendezvényre szavazzanak meg 50 e Ft támogatást. 
 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
 
 
11/2014. (I. 28.) számú határozat 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. március 8-án 
megrendezésre kerülő borverseny rendezvény 50.000,- Ft összeggel támogatja. 
 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
Határidő: 2014. március 08. 
 

e.) Döntés kamatmentes kölcsön benyújtásáról 
 
Havrancsik Tibor  polgármester ismerteti a képviselőkkel a Swietelsky Kft árajánlatát a 
mogyorósbányai Alkotmány-Arany-Petőfi utcák felújításáról. A 2014. évi költségvetés 
tárgyalásánál szerepeltettük ezen utcák felújítását. Az önrész biztosításához pályázatot 
nyújtunk be a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat  „Települési Pályázati Alap” 
terhére. 
Ezt követően a képviselő-testület döntött a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat  
„Települési Pályázati Alap” terhére benyújtandó pályázatról. 
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A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
 
 12/2014.(I.28.) számú határozat 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat „Települési Pályázati Alap” terhére 3.000.000,- 
Ft kamatmentes kölcsönre. Megvalósítandó fejlesztés a mogyorósbányai Alkotmány - Arany-
Petőfi utcák felújításának kivitelezése. A kiviteli munka teljes költsége a kapott árajánlat 
alapján  15.672.466,- Ft + 27 % ÁFA. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetéséből 
biztosítja az ÁFA összeg  Települési Pályázati alapból nem fedezett részét (1.231.566,- Ft) , 
valamint vállalja, hogy a kamatmentes kölcsönt a támogatási szerződésben foglaltak szerint 
fizeti vissza.  
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
 
 
Zárt ülés elrendelése 
 
Havrancsik Tibor  polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a Möt. 46. § (2) a.) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalja Schubertné Kiss Mária önkormányzati segély iránti 
kérelmét. 
 
Ezt követően a képviselő-testület a 12. sz. előterjesztésben szereplő előterjesztés zárt ülésen 
történő megtárgyalásáról szavazott, a szavazásban 4 képviselő és a polgármester vett részt.  
A képviselő-testület az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását 5 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag elfogadta és meghozta a 
 
13/2014. (I. 28.) számú határozatot: 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja 
Schubertné Kiss Mária önkormányzati segély kérelmével kapcsolatos előterjesztést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
 
A testületi ülésen több napirend, kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők munkáját 
megköszönve Havrancsik Tibor  polgármester az ülést bezárja 15 óra 45 perckor. 
 
 
 
 Havrancsik Tibor Dérné dr Varga Katalin 
 polgármester jegyző 
 
  
 Kríszeg Csaba  
        képviselő jegyzőkönyv hitelesítő 
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