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Mogyorósbánya Község Polgármestere 

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

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére: 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előző ülés óta eltelt időszakban - az általános hivatali feladatokon túl - történt fontosabb eseményekről az 

alábbiak szerint számolok be: 

 

2020. július 08.  

Megkaptuk a döntési értesítőt a nyertes Magyar Falu Program útfelújítási pályázatáról. 

 

2020. július 09.  

A megrongálódott és a forgalmat akadályozó Szőlősor utcai vízelvezető folyókán lévő rács javítása 

megtörtént. 

 

2020. július 10-13.  

Szabadságomat töltöttem. 

 

2020. július 14.  

A műfüves sportpályával kapcsolatos birtokvédelmi eljárás miatt személyes meghallgatáson voltam 

Nyergesújfalu jegyzőjénél. 

 

2020. július 15.  

Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt. 

 

2020. július 20-24.  

Szabadságomat töltöttem. 

 

2020. július 28.  

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk. 

 

2020. július 30-31.  

Szabadságomat töltöttem. 

 

2020. augusztus 06.  

Benyújtottuk a Magyar Falu Program keretében az óvodafejlesztési pályázatot. 

 

2020. augusztus 07.  

Szabadságomat töltöttem. 

 

2020. augusztus 10.  

A műfüves sportpálya éves karbantartásáról egyeztettem. 
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2020. augusztus 13.  

A 24 óra újságírójával egyeztettem. 

 

2020. augusztus 15-16.  

Az esőzés okozta forgalmi akadályok megszüntetéséről intézkedtem, a keletkezett károkról egyeztettem az 

illetékes hatóságokkal. 

 

2020. augusztus 17-19.  

Szabadságomat töltöttem, mely közben Jegyző úrral közösen felkerestünk egy ügyvédet a műfüves 

sportpályával kapcsolatos birtokvédelmi eljárás miatt. Vis Maior igényt jelentettünk be az esőzés okozta 

károk miatt. 

 

2020. augusztus 24.  

Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt. 

 

2020. augusztus 27.  

A 24 óra újságban megjelent a Mogyorósbányáról szóló települési oldal.  

 

2020. augusztus 29.  

Szabadságomat töltöttem. 

 

2020. augusztus 31.  

A belterületi útfelújítást végző Swietelsky Magyarország képviselőivel, a műszaki ellenőrrel és a megjelent 

szakhatóságok képviselőivel bejártuk az érintett területet, megtörtént a munkaterület átadása a kivitelező 

részére. 

 

2020. szeptember 01.  

A III. Béla Általános Iskola Mogyorósbányai tagintézményének évnyitóján vettem részt. Hivatalomban 

fogadtam településünk új plébánosát Vitális Gábor atyát, a jövőt illető együttműködési lehetőségekről 

egyeztettünk. 

 

2020. szeptember 02.  

Munkaértekezletet tartottunk a képviselő-testület tagjaival. 

 

2020. szeptember 03.  

A bejelentett Vis Maior igény helyszíni szemléjét tartották az illetékes hatóságok. 

 

2020. szeptember 04.  

Bányásznapi megemlékezést tartottunk. 

 

2020. szeptember 05.  

A Bányász szakszervezet meghívására a dorogi központi bányásznapi megemlékezésen vettem részt. 

 

2020. szeptember 07.  

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztettem. 

 

2020. szeptember 10.  

A műfüves sportpálya melletti lelátó karbantartására került sor. 

 

2020. szeptember 14.  

Szabadságomat töltöttem. 
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2020. szeptember 15.  

A szakemberek akusztikai méréseket végeztek a műfüves sportpályánál. 

 

2020. szeptember 17.  

A bölcsőde projekt kapcsán a közreműködőkkel egyeztettük a projekt előrehaladását. 

 

2020. szeptember 22.  

A belterületi útfelújítási munkálatokról küldtünk ki tájékoztatót az érintett utcák lakóinak. 

 

2020. szeptember 24.  

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk. 

 

 

 

 

       

Mogyorósbánya, 2020. szeptember 24. 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


