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

ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2020. június 29-i ülésére:
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban többször beszámoltam Önöknek az aktuális intézkedésekről, így a tájékoztatót most a
szokásostól eltérően rövidítve, havi bontásban ismertetem.
A márciusi veszélyhelyzet elrendelése óta - az általános hivatali feladatokon túl - az alábbi fontosabb
intézkedések történtek:
2020. március
A járványhelyzet miatt meghoztuk a szükséges óvintézkedéseket. Több alkalommal lakossági tájékoztató
került kiadásra az aktuális járványügyi-helyzettel kapcsolatban. Megszerveztük és biztosítottuk a
segítségnyújtást azok számára, akik igényelték az önkormányzat segítségét. A közétkeztetést végző
vállalkozással egyeztetésre került a járványidőszak étkeztetésének megoldása. Maszkok beszerzéséről
intézkedtem a lakosság részére.
2020. április
Kihordásra kerültek a maszkok a lakosság részére, több lakossági tájékoztató került kiadásra, biztosítottuk a
segítségnyújtást az időseknek, illetve az étkeztetést az igénylőknek. Aláírásra került a bölcsőde építés
kivitelezői szerződése, benyújtásra került a Magyar Falu Program keretében a Sport utca egy szakaszának
felújítási pályázata. Megtörtént a bölcsőde projekttel kapcsolatos munkaterület átadás.
2020. május
Tájékoztatók kerültek kiadásra a járványügyi helyzettel kapcsolatban, biztosítottuk a segítségnyújtást,
gyermekétkeztetést. Látogatást tettek a hivatalban a közút munkatársai a bekötő út felújításával kapcsolatos
tájékoztatás miatt. A játszóterek megnyitása miatt karbantartásra került a játszótér, melynek fertőtlenítését
többször elvégeztük. Az egyik játszóeszköz rongálódása miatt az eszköz lezárásra került, intézkedtünk a
javítási folyamatról. Megnyitásra került az óvoda, a gyermeknapi ajándékozásról intézkedtem.

2020. június
A járványügyi helyzet miatt biztosítottuk a segítségnyújtást és az étkeztetést, lakossági tájékoztató került
kiadásra, többször fertőtlenítettük a játszóteret, valamint az óvodai játszóeszközöket. A hirtelen lezúduló
nagymennyiségű csapadék miatt több alkalommal intézkedtem a kárelhárítási és megelőzési, védekezési
feldatokról, a keletkezett károk miatt vis maior igények kerültek benyújtásra. A településfásítási program
pályázati felületének akadozása, leállása miatt, több település mellett – sikeres regisztrációnk ellenére –
sajnos mi sem tudtuk leadni igényünket. Benyújtásra került a Magyar Falu Program keretében az óvodai
játszóudvar felújításának pályázata.
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Az éves munkaterv szerint - a veszélyhelyzet 2020. június 18-i megszüntetésére tekintettel - június 24-én
újra képviselő-testületi ülést tartott volna a testület. Az ülést legkésőbb június 19-én össze kellett volna hívni
a szabályozás szerint. A rövid határidő és a jelenlegi szélsőséges időjárási viszonyok okozta megnövekedett
feladatmennyiség miatt a határidőt nem tudtuk tartani az anyagok összekészítése, kiküldése és az ülés
összehívása vonatkozásában. A kormányhivatallal és a képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést
követően az ülést későbbi időpontban, június 29-én tartjuk meg.

Mogyorósbánya, 2020. június 22.

Havrancsik Tibor
polgármester
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