Mogyorósbánya Község Polgármestere
2535 Mogyorósbánya Szőlősor utca 1.
Tel./ Fax: 06 (33) 507-855

ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére:
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről az alábbiak szerint számolok be:
2019. november 28.
Az adventi program biztosítását, forgalomirányítási feladatait egyeztettem a Tokodaltárói Polgárőr
Egyesület vezetőjével.
2019. december 1.
A település Adventi ünnepségét bonyolítottuk le.
2019. december 2-3.
A település utcáiban és az intézmények körül hókotrási és síkosságmentesítési feladatokat végeztünk.
2019. december 4.
Az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. évzáróján vettem részt.
2019. december 5.
Az óvodai mikulás ünnepségen vettem részt. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesével
egyeztettem a 2020. évi Szlovák bál előkészületeiről.
2019. december 6.
A képviselő-testület az év végi eseményekkel kapcsolatban tartott munkaértekezletet.
2019. december 7.
Helyi és a megyei könyvtárral közösen megszervezett települési Mikulás programon vettem részt. Egy
tervező vállalkozás vezetőjével egyeztettem a Fő utca csapadékvíz-elvezetés fejlesztési lehetőségeivel
kapcsolatban.
2019. december 10-11.
A helyi oktatási intézményekbe járó gyermekek év végi csomagjának elkészítését végeztük el.
2019. december 12.
A megyei és táti szervezésben megvalósuló Nemzetiségek Napja nevű rendezvényen vettem részt.
2019. december 13.
Képviselőtársaimmal közösen adtuk át az iskolában és az óvodában a gyermekeknek az év végi
ajándékcsomagot.
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2019. december 17.
A Táti Közös Önkormányzati Hivatal évzáróján vettem részt. Turi Lajos polgármester kollégámmal
megköszöntük a hivatal dolgozóinak az egész éves munkát.
2019. december 18.
Az óvoda karácsonyi műsorán vettem részt. A képviselő-testület tagjaival és az önkormányzat
munkatársaival közösen minden mogyorósbányai családhoz eljuttattuk a karácsonyi csomagot. A Karitász
csoportnak segítettem a templomunkba kerülő fenyőfák elhozatalában.
2019. december 22.
A Mogyorósbányai Fúvószenekar meghívásának örömmel eleget téve a hagyományos Karácsonyi koncerten
vettem részt.
2019. december 23 – 2020. január 5.
A hivatali szünet alatt ügyeletet tartottunk.
2020. január 6.
A Főtéren lévő adventi díszek elpakolását kezdtük meg. A kerékpárút projekttel kapcsolatban tartott
megbeszélésen vettem részt a táti hivatalban.
2020. január 7-8.
A Vendégháznál történt vízcsőtörés miatt intézkedtem.
2020. január 9.
Az esztergomi Művelődési Ház meghívásáról egyeztettem az iskola vezetőjével. A karácsonyi
díszvilágítások leszedését végeztük el. A Szlovák bállal kapcsolatos aktuális teendőkről egyeztettem a
nemzetiségi önkormányzattal.
2020. január 11.
A Vendégház mosdójának hibaelhárítási munkálatait végeztettem el.
2020. január 13.
A Bölcsőde projektünkkel kapcsolatban egyeztettem a közbeszerzővel a közbeszerzés megindítása előtti
előkészítő feladatokról. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe történt regisztráció módosításáról
intézkedtem.
2020. január 14.
Az intézmények vezetőivel és a képviselő-testület tagjaival közösen munkaértekezletet tartottunk a 2020. évi
programterv előkészítése miatt.
2020. január 18.
Egy 90. születésnapját ünneplő mogyorósbányai lakót köszöntöttem és adtam át részére Magyarország
Kormánya által kiállított emléklapot. Az esztergomi Művelődési Ház meghívására az iskola tanulóival
színházi előadáson vettünk részt.
2020. január 19.
A település utcáiban síkosságmentesítést végeztünk.
2020. január 20.
A megjelent képviselőkkel, jegyző úrral és a pénzügyi vezetőnkkel közösen munkaértekezletet tartottunk a
táti hivatalban a 2020. évi költségvetéssel és az aktuális feladatokkal kapcsolatban.
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2020. január 22.
A Szlovák Bállal kapcsolatos feladatokról egyeztettünk a lebonyolításban közreműködő segítőkkel.

Mogyorósbánya, 2020. január 24.

Havrancsik Tibor
polgármester

3

