
Jegyzőkönyv

Készült: Mogyorósbánya Község Önkormanyzati KépviselGtestületének 2014.
március 26-an 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Mogyorósb ánya, Szőlősor u. 1 .

Jelen vannak Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Havrancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Dérné dr. Varga Katalin jegyző

Meghívottak r észér őI megj elent :

Dániel Mihály Közalapítvany Elnökhelyettese

Igazoltan távol van Seresné Papp Zsuzsanna képviselő.

Meghívottak:

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a képviselő testület tagjait és a jegyzőasszonyt.
Megállapítja, hogy az ülés hatérozatképes, egy képviselő jelezte távollétét. A jegyzőkönlv
vezetésére felkéri Dérné dr. Varga Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a soron
következő képviselőt Kríszeg Csaba képviselőt. 

.1,

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok a
következők

1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt hatriridejű
hatérozatoh,ről,tájékoztatásaberuhazásokállásaról
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester

2.) A Mogyorósbényáért Közalapítvány beszámolója a megelőző időszak eseményeiről, az
al apítvanyh oz érkezett támo gatások felhasználásáró l
Előadó: Heincz János Közalapítvtiny Elnöke

3.) A Mogyorósbányaí Asáalitenisz Sport Egyesület beszámolója
Előadó: Somogyi Mihály Egyesület elnök

4.) Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Tarsulás Társulási megállapodás
módosításának elfogadása
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester

5.) A Baptista SzeretetszolgáIat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató beszrámolój a a Héai
segítségnyújtás ellátására kötött feladat-ellát ás 2013 . évben végzett tevékenységéről
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester



6.) Döntés a Petőfi Srindor - Alkotmány utca faluközponti hídig terjedő belterületi
vízrendezés engedélyezési tervéről
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

7.) Táti Közös ÖnkormányzatíHivata| ígazgatásiszünetének elfogadása
8.) Egyebek

a) Szent György Napi iinnepsóg

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadásáró1
A szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal tartőzkodás nélkül elfogadja az előterlesztett
napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.

28 l 201 4. űlI. 26.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkorményzatának Képviselő-testtilete az ülés napirendi
pontjait a polgármester által előterjesztetteknek megfelelően állapítja meg.

Hataridő: azownl
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

1. Napirend:

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedósekről, lejárt határidejű
határozatokról, tájékoztatás a beraházások állásáról .::

Havrancsik Tibor polgrármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolót a képviselők
megkaptak, (a jeglzőkönw 1. számú melléklete)

A napirendhez a képviselők részérőI több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
p o 1 gárme st et szav azásra bo c sátj a a határ ozati j avas lat el fo gadását.

A szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadjrák az előterjesrtéslr és az
alábbiak szerint döntenek:

29 Dal 4I|I. 26.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete a polgármester
beszámolój át a 2014. februar 26.- métrcius 26. közötti időszakban végzett munkájáról
és tett intézkedéseiről - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

2. Napirend:
A MogYorósbányáért Közalapítvány beszámolója a megelőző időszak eseményeiről, az
alapítványhoz érkezett támogatások felhasználásáról



(a beszámoló a jegzőköryry 2. számú melléklete)

Havrancsik Tibor polgármester köszönti az alapítvény részéről megjelent Dániel Mihály
elnökhelyettest, aki elmondja, hogy az I %o-os szja feIajánlásokból származő bevétel sajnos
évek óta alacsony, de lehetőségeikhez mérten a civil szervezetek részére kiírt pályazatok adta
lehetőségekkel folyamatosan élnek. Ennek köszönhetően sikerült fa pihenő padokat és
fiinyíró traktort be szerezni p áIy azati forrásbó l.
Lehetőségeikhez mérten támogatj ák a helyi rendezvényeket.
A napirendhez a képviselők részétől több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po 1 gárme ste r szav azásta boc sátj a a határ o zati j avaslat elfo g adás át.

A szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

30 l 201 4(lII. 26.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyorósbanyáért
Közalapítvány beszámolój át 20 I 3 . évben v é gzett munkáj aról elfo gadj a.

Hatráridő: azowtal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

3. Nanirend:
A Moryorósbányai Asztalitenisz Sport Eryesület beszámolója
(a beszámoló a jegyzőkönw 3. számú melléklete)

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Somoryi Mihály elnök urat, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését.

Somoryi Mihály elnök elmondja, hogy az asztalitenisz egyesület már évek óta lecsúszik a
megyei II. helyezésről. Ebben a szezortban is csak egy pont különbség volt a helyezéseket
illetően. Igyekeznek fiatalokkal bővíteni az egyesület létszámát, ezért is tartanak a felnótt
edzések előtt résztikre edzéseket, melyet örvendetesen egyre többen keresnek fel.
A napirendhez a képviselők tészéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po l gárme st et szav azásra bo c sátj a a hatér ozati j avaslat el fo gadását.

A szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül elfogadjak az előterjes ztést és az
alábbiak szerint döntenek:

3 | l 20 l 4 (I|I. 2 6.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkorm ányzaténak Képviselő-testiilete a Mogyorósbányai
Asztalitenisz Sport Egyesület beszámolój át20I3. évben végzettmunkájáról elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgarmester



4. Napirend:
Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás
módosításának elfo gadása

(a beszómoló a jeglzőkönw 4. számú melléklete)
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy törvényességi észrevétel miatt kellett
módosítani a kistérség tarsulási megállapodást, ehhez van sztikség egy újabb határozat
meghozatalára.
A napirenőhez a képviselők részérő| több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po 1 gárme st et szav azásra bo c s átj a a határ o zati j avasl at elfo g adás át.

A szavazásban a polgármester és harom képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

32 l20l 4(IIl. 26.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete az Esúergom és

Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Hataridő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

5. Napirend: .:,

A Baptista Szeretetszolgálat Firyelj Rám! Szociális Szolgáltató beszámolója a Házi
segítségnyújtás ellátására kötött feladat-ellátás 2013. évben végzett tevékenységéről
(a beszámoló a jeglzőkönw 5. számú melléklete)

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a beszámolóban szereplő hénigondoző
személyében azőta vá|tozás állt be. Úl Uazi gondozó látja el a feladatot. Sajnos a gondozottak
létszátma lecsökkent, de még így is van igény az idősek részérőI.
A napirendhez a képviselők Észérő| több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po 1 gárme st er szav azásra bo c sátj a a hatér o zati j avas l at elfo gadását.

A szavazásban a polgármester és három képviselő vett résá.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

33 l ?0 l 4 (III. 26.\ számű batár ozat

Mogyorósbanya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista
Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szocirilis Szolgáltató beszrámolóját a H;zi
segítségnyújtás ellátására kötött feladat-ellátás 2013. évben végzett tevékenységéről
elfogadja.

Határidő: azowta|
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester



6. Napirend:
Döntés a Petőíi Sándor - Alkotmány utca faluközponti hídig terjedő belterületi
v ízr endezés en gedélyezési tervéről
(az árajánlat a jegtlzőkön ry 6. számú melléklete)

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az év folyamrán várható ismételten olyan
pályazati kiírás, amely a belterületi vízrendezéssel lesz kapcsolatos. Mint aá mindenki tudja,
a páIyézatok kiírását követően a benyújtási határidő igen rövid, és ha nincs kész terv, akkor
szinte lehetetlen apáIyáaat benyújtása. Mint aztaz elmúlt pályénat során is tapasztalhattuk, a
vízjogi engedély megkérése, illetve megadása hosszú folyamat, több hónapot is igénybe vesz,
ezért célszerű kellő időben hozzálkezdeni.
Ismerteti a vizrendezésre bekért arajtínlatok tarta|mát, majd felkéri képviselő társait,
döntsenek a tervező vállalkozásról.

A szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadjak az előterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:

3 4 l 201, 4(|lI. 26.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor -
Alkotmány utca faluközponti hídig terjedő belterületi vínendezés engedélyezési
tervére benyújtott árajénlatok közül a Partner Mérnöki Iroda Kft (2800 Tatabénya,
Bárdos lakótelep zlc) érqarrrlatátfogadja el900 e Ft + ÁFA Osszegben.

Határidő: azotnal .i,

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

7. Napirend:

Táti Közös Önkorm ányzati Hivatal igaz gatási szünetének elfo gadása

Havrancsik Tibor polgtírmester elmondja, hogy a jegyzőasszonnyal már egyeztettek az
igazgatási sztinetről, amely a következő lenne.

Július 14-tő| július 18-ig és augusztus 4-tő1 augusztus-9-ig egy-egy hét. Ez idő alatt az
ügyintézés szünetel, csak anyakönyvi ügyelet lesz Táton és Mogyorósbányán egyaránt.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja még, hogy július 28-tó1 augusztus l-ig lenne
Mogyorósbarryan az a sziinet, amikor a mogyorósbanyai ügyintézők még szabadságon
lennének, d9 ez idő alatt Tátről lesz helyettes ügyintéző, aki az ügyfeleket kiszolgálja.

Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy a köáisztviselők évek óta görgetik
maguk elŐtt a szabadságukat, hisz mindig vannak olyan határidők, amelyek miatt egyszerűen
nem lehet megoldani a szabadságok kivételét, illetve a helyettesítést, ezért javasolta az
igazgatási szünetet, melyre a jogszabálv lehetőséget ad.

A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
p o 1 gárme st er szav azásra bo c sátj a a határ ozati j avaslat elfo gadását.



A szavazásban a polgármester és három képviselő vett résá.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadjrák az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

3 5 t 20 1 4 
,JII. 

26 )l számű határ ozat

Mogyorósbanya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a
Táti Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. július t4. napjátől 2014. jritiuii8.
napjáig, valamint 2013. augusáus 04. napjától20t3. augusáus 08. napjáig igazgatási
szünetet rendel el.
A Képviselő-testület az elrendelt igazgaási szünet kapcsán a zavartaIan
feladatellátás érdekében - felkéri a jegyzőt a sziikséges munkaszervezési intézkedések
megtételére, és az elrendelt igazgatási sziinet közzétételére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

8. Napirend
Eevebek

a) Szent Gvörgv Napi ünnepség

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy levélben kereste meg az Esztergomi
Rendőrkapitány, azzalkapcsolatban, hogy a Szent György napi ünnepség keretében szeretnék
az állomány tagjai részére átadni azon elismeréseket, amelyek akörnyező települések részéről
érkezne. Enől kellene a testületrrek dönteni, hogy az eli'smerés mely formáját választja
önkormányzatunk. Javas o lj a a p érujutalom me g szav azását.
A képviselők részéről a megvitatásra került ennek mértéke, majd a következők szerint
határoztak.
A szavazásban a polgármester és három képviselő vett résá.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjes ztést és az
alábbiak szerint döntenek

36 l 20 1 4.(III.26.) számű határ ozat

MogYorósbánya Község Önkormányzataarendőrség napja alkalmából tartandó ,,Szent
GYÖrgY NaPi" Ünnepség keretében pénzjutalomban kívánja részesíteni a körzeti
megbízottakat személyenként nettó 15.000,- (Tizenötezer) foiint, összesen 60.000,- Ft
(Hahranezer) forint Összegben. A jutalmazni kívránt megbízottak a következők: parvai
Attila, Török Tamás, Laczkő János, Basa Péter.

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzjutalmak kifizetésével jaú pénzúgyi teendők
megtételére.

Hataridő: 201 4.április 30.
Felelős : Havrancsik Tibor golgármester



Havrancsik Tibor polgármester kéri jegyzőasszonyt, hogy a pénzigyesekkel és a szociális
ügyintézőve| tájékoződjanak a pályazatban való részvételi lehetőségekről és ha van rá mód,
akkor vegytink benne résá.

c) zenekarral kötendő meeállanodás

Kríszeg Csaba képviselő megkérdezte polgármester úrtól, hogy a zenekarral kötendő
megállapodás ügyében kereste-e mér az önkormányzatot a vezetőség?
Javasolta, hogy zaros határidőn belül a megállapodással kapcsolatos egyeztetés történjen meg.
A képviselő-testiilet tagai az egyeztető tngyalás határidejéül április 20-át jelőlték meg.

d) Jószerencsét felirat

Somogyi Mihály alpolgármester tolmácsolta Hévizi PáI kérését ara vonatkozőan, hogy a
,,JOSZERENCSET" felirat kerüljön fel a művelődésiház színpada feletti falfelületre.
A képviselő-testület tagjainak eltérő véleménye volt a felirattal és annak helyével
kapcsolatban (felirat helyett inkább egy emléktábla kellene a kiállító terem falára, melyet
bányásznapon felavatnanak ). Erdemi döntésre nem került sor.

A testiileti ülésen több napirend, kérdés, hozzászőlás nincs, a képviselők munkáját
megköszönve Havrancsik Tibor polgármester az ülést bezáqa 14 órakor.
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