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Mogyorósbánya Község Polgármestere 

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

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2022. január 26-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: 

 

 

2021. november 28.  

Advent 1. vasárnapján a hagyományos gyertyagyújtási ünnepség került megrendezésre. 

 

2021. december 01.  

Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt. Az Adventi Ablakok 

programsorozathoz csatlakozva a Polgármesteri Hivatal várta az érdeklődőket. 

 

2021. december 03.  

Szabadságomat töltöttem. 

 

2021. december 05.  

Hókotrási és síkosságmentesítési munkálatok kerültek elvégzésre a településen. Térzene programsorozatunk 

soron következő koncertjét rendeztük meg a Művelődési Házban. 

 

2021. december 06.  

Mikulásfutás néven sportprogram került megtartásra a településen. 

 

2021. december 09.  

Hókotrási és síkosságmentesítési munkálatok kerültek elvégzésre a településen. 

 

2021. december 11.  

Szabadságomat töltöttem 

 

2021. december 15.  

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival tartottunk évértékelő programot. 

 

2021. december 17.  

Az előző évek hagyományát követve az óvoda és iskolába járó gyermekeket ajándékoztuk meg. A Magyar 

Falu Program keretében beszerzett kommunális eszközök leszállításra kerültek. 

 

2021. december 19.  

A Mogyorósbányai Fúvószenekar meghívására a karácsonyi koncerten vettem részt. 
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2021. december 22.  

A településen élő családokat ajándékoztuk meg a hagyományoknak megfelelően. 

 

2021. december 23-31.  

Szabadságomat töltöttem.  

 

2022. január 03.  

A Magyar Falu Program keretében megjelent pályázati lehetőségekről egyeztettem. 

 

2022. január 06.  

Az adventi díszek leszerelésére került sor. 

 

2022. január 07.  

A Magyar Falu Program keretében megjelent Kommunális eszköz beszerzése című felhívás pályázatot 

nyújtottunk be egy kisteherautó beszerzése céljából. 

 

2022. január 10.  

A koronavírus megbetegedések miatt rendkívüli szünet került elrendelésre az óvodánkat illetően. 

 

2022. január 13.  

A Magyar Falu Program keretében megjelent Út építése felhívásával kapcsolatban egyeztettem a 

közreműködőkkel a pályázat beadhatóságáról. 

 

2022. január 20.  

A Polgármesterek a Falukért Egyesület találkozóján vettem részt Piliscséven. 

 

2022. január 21.  

Az utcák síkossága miatt síkosságmentesítés került elvégzésre. 

 

 

 

 

 

       

Mogyorósbánya, 2022. január 21. 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


