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Mogyorósbánya Község Polgármestere 

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

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2023. január 25-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: 

 

2022. december 01. 

A Polgármesterek a Falukért Egyesület találkozóján vettem részt. 

 

2022. december 05. 

A Magyar Falu Program-os Petőfi utcai útépítéssel kapcsolatban megkaptuk a módosítás elfogadását az 

Irányító Hatóságtól. 

 

2022. december 06. 

A Mikulásfutás nevű program került megtartásra a Fő téren. 

 

2022. december 08. 

A szokásos egyeztetést tartottuk meg a műszaki ellenőrrel és a kivitelező képviselőjével a csapadékvizes 

beruházásunk kapcsán. 

 

2022. december 12. 

Aláírásra került a Petőfi utcai útépítés kivitelezői szerződése. 

 

2022. december13-14. 

Szabadságomat töltöttem. 

 

2022. december 15. 

Az önkormányzati épületek vagyonbiztosítási szerződésének aktualizálása utáni módosítása történt meg. 

 

2022. december 16. 

A hagyományos év végi ajándékok átadására került sor az intézményekbe járó gyermekek részére. 

 

2022. december 18. 

A Mogyorósbányai Fúvószenekar meghívásának eleget téve részt vettem a karácsonyi koncerten, melyen 

jelen volt Erős Gábor országgyűlési képviselő is. 

 

2022. december 19-23. 

Szabadságomat töltöttem. A hagyományos települési év végi ajándékozásra került sor december 21-én. 
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2022. december 27-30. 

Szabadságomat töltöttem. 

 

2023. január 02-06. 

Szabadságomat töltöttem. A hivatalban év eleji iratrendezésre került sor, január 5-én a szokásos egyeztetést 

tartottuk meg a műszaki ellenőrrel és a kivitelező képviselőjével a csapadékvizes beruházásunk kapcsán.  

 

2023. január 09. 

A Petőfi utcai útépítés kapcsán megtörtént a munkaterület átadása. 

 

2023. január 10. 

Regisztráltunk a 2023-as településfásítási programra. 

 

2023. január 11. 

A szokásos egyeztetést tartottuk meg a műszaki ellenőrrel és a kivitelező képviselőjével a csapadékvizes 

beruházásunk kapcsán. 

 

2023. január 13. 

A futó projektjeinket tekintettük át a projektmenedzserekkel. 

 

2023. január 17. 

Egy területrendezés miatt egyeztettünk a tulajdonosokkal, érintett hatóságokkal. 

 

2023. január 19. 

Tájékoztatót küldtünk ki a várható munkafolyamatokról a Petőfi utca útépítéssel érintett szakasz lakóinak. 

 

 

 

 

 

Mogyorósbánya, 2023. január 20. 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


