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Készült: MogyorósbányaKözség ÖnkormányzatiKépviselő-testületének 2014.április
28-ffi 13.00 őraikezdettel megtartott üléséről

Az ülés hel}re: Polgármesteri Hivatal
Mogyorósbénya, SzőIősor u. 1.

Jelen varrnak Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Havrancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Dérné dr. Varga Katalin jegyző
Beck Éva pénzügyi csoportvezető

Meghívottak részérőI megj elent:
Debreczeni István r. alezredes
Deszpoth Gábor r. hadnagy

Meghívottak:

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a képviselő testület tagjait és a jegyzőasszonyt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, egy képviselő jelezte távollétét. A jegyzőkönyv
vezetésére felkéri Dérné dr. Varga Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a soron
következő képviselőt ifi Havrancsik Tibor képviselőt. 

:

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok a
következők

1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű
határozatol<rőI,tá4ékoztatásaberuházásokállásaról
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

2.) Az E sztergomi Rendőrkapitányság be számolój a a közsé g közbiztons ági he|y zetér őI
Előadó: Debreczeni István r. alezredes Rendőrségi Tanácsos Kapitányságvezető

3 . ) Mo gyoró sbanya Közsé g Önkormany zat 20 l 3 . évi költségvetésének zát ása
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

4 .) T áti Közö s Önkormán y zati Hiv ata| 20 I 3 . évi kö ltsé gvetésének zfu ása
Elóadó: Havrancsik Tibor polgármester

5.) Táti Közös ÖnkormányzatíHivatal2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Előadó: Dérné dr Varga Katalín jegyző

6.) 2aI4. évi közbeszerzést terv elfogadása
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester



7.) Döntós a ,,Temető térburkolás és urnafal helyének előkészítési munkáira" benyújtott
árajánlatokról

Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

8.) Döntés a ,,Települési útháIőzat fejlesztése" projekt közbeszerzőjének kiváIasztásárőI
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester

9,) Egyebek
- Y íziközmű rendszer vagyonkezelési szerződése

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadásáró1
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal tartőzkodás nélkül elfogadja az előterjesztett
napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.

40 l20l4. (IY . 28.) számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait a polgármester által előterjesáetteknek megfelelően állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

1. Napirend:

Beszámoló a kót ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű
batározatokról,tájékoztatásaberuházásokáltásáról

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolót a képviselők
megkapták, (a jegyzőkanw ]. számú melléklete)
Kiegészítésként annyit tesz még hozzá, hogy a lakossági ivővíz és csatorna szolgáltatási díj
páIyazat keretében a Belügyminisztérium 2,I millió Ft támogatást utalt át
önkormányzatunknak, melyet havi bontással a lakossági víz és csatorna díjak csökkentésére
tudunk maj d felhasználni.
A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
p o l gárm e st er szav azásra b o c sátj a a határ o zati j avas l at e lfo g adás át.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadjak az előterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:

4l l 20 1 4(IY . 28.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
beszámolój át a2014. marcius 26.- április 28. közötti időszakban végzett munkájaról és
tett intézkedéseiről - elfogadja.
Hataridő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester



2. Napirend:
AzEsztergomi Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a rendőrkapitányság részéről megjelent Debreczeni
István t. aleztedes Rendőrségi Tanácsos Kapitányságvezetőt valamint Deszpoth Gábor r.

hadnagyot és felkéri kapitany urat, tegye meg szóbeli kiegészítését
(az előterjesztés a jeglzőkönyv 2. számú melléklete)

Debreczeni István t. a\eztedes úr köszönti a képviselő-testület tagjait és a következőkkel
egészíti ki az írásos előterjesztést
Pár mondatban ismertette a rendőrség munkáját, melynek kertében elmondta, hogy az elmúlt
év során változások voltak a kapttányság életében. Vezető váltásokra került sor, illetve új
osztály, a vízsgáIati osztáIy alakult meg. Ez köszönhető a tipizáIásnak. Fontos adatként
említette meg, hogy az elműlt évi statisáikai eredmények pozttívart alakultak mind a
bűncselekmények számát és a bűncselekmények felderítését illetően. Így - eredményesen
felderített esetek 49,3 oÁ-ot tettek ki, ami jelentős javulás a2012, évihez képest.
Kiemelt bűncselekménynek számít a rablás és a betöréses lopás. Hatáskörileg 16 fajta esettel
foglalkoznak, 13 ügyben sikeres volt a felderítés és vádemelésre továbbították az
ügyészségnek. 3 esetben kellett az eljárást megszüntetni, de ez nem végleges, hisz újabb
informác i ók b irto káb an ezeket az ijigy eket új bó 1 e 1 ővehetik.
A tavalyi és során az e-iúdíj miatt 6 fo állományi létszámot kellett átvezényelni a rendészeti
területről, ami nehezítette a beosztásokat.
A tettenéréses esetek tekintetében is javulás volt, hisz 2013-ban 276-ra nőtt a felderített esetek
számaamegelőző 234 esettel szemben. Egy olyan eset volt az elmílt évben, amikor 2 szlovák
állampolgár rabolt ki 2 hong kongi turistát. Szerencsére az elkövetőket egy óran belül sikerült
elfogni és még azon ahéten az ítélet is megszületett ügyükbén..
Gondként említette, hogy az előállítások (fogva tartottak száIlítása a bíróságra stb.)
megszervezése és lebonyolítása nagy terhet jelent számukra személyi és tárgyi feltételek
biztosítása terén.
Említést tett még a körzeti megbízottak személyi változásáről.

Havrancsik Tibor polgármester megköszönte kapitányúr kiegészítósét és külön köszönetet
mondott azért, hogy a közbiztonsági pályázatunk benyújtását statisztikai adatok
szolgálíatás ával s e gítették.
Szintén megköszönte arendezvényeinkhez nyújtott segítséget - rendőri felvezetés a szüreti és
mazsorett felvonulások alkalmával, illetve anyárzárő fesztivál alkalmával.
Elmondta még, hogy a jó idő beköszöntével előkerülnek a quadok és a cross motorok. A
körzeti megbízottak jelenléte hozzájárul úthoz, hogy a község teniletén ne legyen gyorshajtás.

ifj Havrancsik Tibor képviselő kérte kapitány ur segítségét abban, hogy a gyermeknap
alkalmával.legyen kutyás bemutató

Debreczeni István r. alezredes ur elmondja, hogy a kérést levélben küldjék meg a
kapitányságra ós amiben tudnak abban segítenek, Valószínűleg a dorogi kollégák tudnak maid
segíteni a bemutató megtartásában.
Elmondja még, hogy a rendőrségen van prevenciós tiszt - fróhadnagy asszony -, aki már több
településen tartott az idősöknek és az óvodásoknak előadást. Nagyon érdekes és sok hasznos
tanáccsal látja eI az érdeklődőket.



Somogyi Mihály alpolgármester érdeklődött, hogy a lakosok kérik-e a rendőrség segítségét.

Debreczeni István r. alezredes úr elmondja, hogy ftíként a városban vannak segélyhívásaik,
amikor egy-egy szomszéd túl hangosnaktartla a szomszédok hét végi rendezvényeit.
Hozzáteszi, hogy ha a segélyhívás téves és nem indokolt, akkor a betelefonálgatő egyén akár
50 e Ft büntetéssel sújtható, hisz lehet, hogy pont szükség lenne más területen irliézkedő
rendőrre.

Kríszeg Csaba képviselő megkórdezte, hogy szükséges-e a rendőri intézkedés alatt a villogó
fenlt használni.

Deszpoth Gábor r. hadnagy elmondja, hogy jogszabály írja elő aú,,hogy a rendőri intézkedés
alatt folyamatosan kell a villogó fényt használni. Ennek fobb oka az, hogy míg a rendőr
intézkedik, addig ő felelős azért,hogy a helyszínen ne fordulhasson baleset elő.
A szirénát csak akkor kell használni, ha az intézkedő rendőr nem tudja az elkövetőt más
módon megállítani.

Havrancsik Tibor polgármester megköszöni a rendőrség munkáját ésjó egészséget, illetve
eredményes munkát kíván kapitány úrnak és kollégáinak.

A napirendhez a képviselők részérőI több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po 1 gárm e st et szav azásra b o c sátj a a határ o zati j ava s l at e l fo g adás át.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vettrészt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

42 1201 4(IY . 28.| számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergomi
Rendőrkapitányság be számolój át 20 I 3 . évben v égzett munkáj aról elfo gadj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

3. Napirend:
Mo gyoró sb ánya Közs é g Önko rmán y zat 2013. évi költsé gvetés ének zár ása

Havrancsik Tibor polgármester í'elkéri Beck Eva pénzügyi csoportvezetőt,ha van
kiegészíteni valója a napirendi ponthoz, akkor tegye meg.

Beck Eva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az írásos előterjesztést, valamint az ehhez
kapcsolÓdó téblázatokat a képviselőkmeg}<,apták (az előterjesztés a jeglzőkön ry 3. számú
melléklete) szóbeli kiegészítést nem kíván tenni" ha van a képviselők részéről kérdés, akkor
szívesen megválaszolj a.

Havran cs ik T ib o r pol gárme st er szav azásra bo csátj a a rendelet-t ew ezet elfo gadását.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.



A képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a
zár számadásró l s zó l ó rende l et-terv ezetet, é s me galkotj a

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6l2014(IV.28) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat2013. évi gazdálkodásának

zárszámadásáról

Mogyorósbanya Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete az áI\amháztartásról szóló 20IL
évi CXCV. törvény 9L § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjén, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbizottak valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatarköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)

bekezdés k) pontjában, és az államhaztartásről szőIő 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mogyorósbánya Község ÖnkormanyzatKépviselő-testülete a201,3. évi költségvetés
bevételét
105 250 000 Ft összegben hagyjajővá,

ebből: a, működési bevételek 68 195 000 Ft,
b, fejlesáési bevételek 37 055 000 Ft,

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20t3. évi költségvetés
kiadását
90 755 000 Ft összegbenhagylalóvá,

ebből: a, működési kiadások 49 895 000 Ft,
b, felhalmozási kiadások 30 154 000 Ft,
c, hitel- és kölcsöntörlesztés i, 10 706 000 Ft,

2.§ A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti
megoszlását önkormányzati szinten továbbá a ftnanszírozási célú műveletek bevételeit és
kiadásait a rendelet 1. melléklet tartalmazza. Ebből a 13. mellékletben feltüntetett támogatás
önként vállalt feladat a befolY többlet bevételéből, a többi kötelező feladathoz kapcsolódó.

3.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten az 2. 2/a. melléklet észletezi.

4.§ Az önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt
e|őirányzatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza..

5.§ Az önkormányzatot megillető állami támogatás teljesítését a 3. melléklet szerint
tartalmazza.

6.§ A önkormányzat személyi juttatásait és járulékait szakfeladatonként a 7. 8. melléklet
tartalmazza. valamint alétszámkimutatást, mely a 7. melléklet szerinti.

7.§ Az önkormányzat dologi kiadásainak szakfeladatonkénti bontását az 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d.
9 / e. m el l é kl e t tatíalmazza.

8.§ Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését és a felújítások kiadásait felújításonként a 5, 6. melléklet tartalmazza.

9. § Többéves kihatással jaró döntések évenkénti bontását a 25. melléklet tarta\mazza.



10.§ Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. 11, ]2. 13. melléklet szerint
határozzameg.

11.§ Az önkormányzat2013. évben engedélyezett létszámát, valamint aközfoglalkozíatoítak
létszétmát a 7. melléklet taftaImazza.

12.§ Az EU-s támogatással megvalósuló program és projekt elszámolása a 26. melléklet
szerint nemleges.

13.§ Mogyorósbánya Község Önkormányzaíaköltségvetési bankszám\űnakmaradványa24.
melléklet szerint 14 495 000 Ft.

14. § Hitelállománnyal az önkormányzatnem rendelkezik, hosszú lejáratra kapott kölcsönök,
egyéb követelések és kötelezettség állomanyát a 14, melléklet tartalmazza.

15.§ A közvetett támogatásokat a ] 5. melléklet tartalmazza.

16. § Mogyorósbanya Község Önkormányzata egyszenísített mérlege főösszege
eszközök 503929000 Ft
források 503 929 000 Ft

a ]6. melléklet szerint.

17.§ Mogyorósbánya Község Önkormányzata egyszenísített pénzforgalmi jelentésében a
pénzforgalmi bevétel összesen 92 416 000 Ft, pénzforgalom nélküli bevételek 12 829 000
Ft, fuggő bevétel 5 000 Ft, az összes kiadás 90 755 000 Ft a ]7. melléklet szerint.

18. § Mogyorósbánya Község Önkormány zat egyszerúsített'pénzm aradványkimutatását a 1B.
m e l l é kl e t tartalmazza.

19. § Mogyorósbánya Község Önkormányzat egyszenísített eredmény kimutatása nemleges a
]9.melléklet szerint.

20. § Az önkormányzat forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen
vagyonának listáját, atárgyi eszközök és immateriális javak értékét a 20. melléklet
tafialmazza.

21. § Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 15 019 000 Ft. Apénzmaradvény
felosztását a 2l, melléklet tartalmazza.

22. § A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolását a 22. melléklet tartalmazza.

23. § Helyi adó felhasznáIásárő|szóló tájék oztatást a 23. melléklet tartalmazza.

24.§ Az önkormányzatpénzeszközeinek változásáta24. melléklettartalmazza.

25. § Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.

26. § (1) Mogyorósbánya Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete az I-IZ.§ szerinti
teljesítést



ióvahagyia.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. § szerinti bankszámla
mar adv án7t tudomásul ve szi.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormanyzat Képviselő-testülete a2L § szerinti
pénzmaradványt,kötelezőmaradványtésfelosztását jővzlhagy ja.

(4) Mo gyoró sbánya Község Önkormán y zat Képv iselő -testülete az önkorm ány zat
egyszerűsített beszámolóját a 16-19 § szerint jóváhagyja.

(5) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14., 15.,20., és 22-25 §
szerinti tájékoztatőkat tudomásul veszi.

27 . § Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.

r.Yarga Katalin
,,4tilu,t1,1"{j

jegyző

4. Napirendi

Havrancsik Tibor
polgármester

Táti Közös Onkormányzati Hivatal2013. évi költségvetésének zárása

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Beck Eva pénzügyi csoportv ezetőt,ha van szóbeli
kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye m€g.
Beck Éva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az íiásos előterjesztést, valamint az ehhez
kapcsolódó táblázatokat a képviselók megkapták (az előterjesztés a jeglzőkönyv 4. szómú
melléklete) szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

A napirendhez a képviselők részéről kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po l gárm e st er szav azásra bo c sátj a a határ ozati j avaslat e l fo g adás át.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:

43 1201 4.(IY.Á.\ határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete aTáti Közös Önkormányzati

Hivatal 2013. évi költségvetését 18.267.- e Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azottnal

Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

5. Napirend:

Táti Közös Önkormányzati Hivatal2ll3. évi tevékenységérőt szóló beszámoló



Havrancsik Titlor polgármester felkéri Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszonyt a napirendi
pont ismertetésére.

Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy az írásos előterjesáést a képviselők
részére már megküldte (a jegyzőkanyv 5. számú melléklete), melyet a következőkkel egészít ki

Mogyorósbánya tekintetében l0 hónapos adatok álltak rendelkezésre. Az utalások és a
készpénz kifizetések száma jelentősen megnőtt, ennek költségvonzata is természetesen. Főleg
a közfoglalkoztatásban részt vett egyének kifizetései miatt. Szépen összecsiszolódik a közös
hivatal munkája. Lakossági kritika az ügyintézés színvonalát illetően nem érkezett
mogyorósbányai lakosoktól. Az ügyfelek elfogadják a jelenlegi felállást.

Somogyi Mihály alpolgármester elmondja, hogy többen megkórdeztók tőle azt, miért van
önkormány zat, ha T áttal közö s a hiv atal?

Dórné dr Varga Katalin elmondja, hogy a régi tanácsi rendszerhez szokott idős lakosok nem
értik mi a különbség a hivatali ügyintézés és az önkorményzati munka között.

A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgármester megköszöni jegyzőasszony tartalmas beszámolóját és szavazásra bocsátja a
határ ozati j avaslat eltb g adását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete a Táti Közös
Önkormányzati Hivatal2013. évi tevékenységóről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

6. Napirend:

2014. évi közlreszerzési terv elfogadása

Havrancsik Tibor Polgármester elmondja, hogy az ideí évben várható beruházások kerültek
be atervezetbe, ezek a kÖvetkezOk. Útretrijitás és a művelődé sihazépületének felújítása, enől
kell dönterri a képviselő-testületnek,

A naPirerrcihez a képviselők részérőI kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
p o 1 g árm e s t er sz av azásra b o c s átj a a határ ozaíi j avas l at elfo g adás át,

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A kéPviselők 5 lgen és 0 nem szavazattal. tartózkodás nélkül elfogadják az előterjes ztést és az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkormanyzatlnak Képviselő-testülete a 2014. évi
közbeszerzési tervet a benne foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

7. Napirend:

Döntés a ,oTernető térburkolás és urnafal helyének előkészítési munkáira" benyújtott
árajánlatoknól

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a temető üzemeltetőjével a helyszínen
néztékmeg az umafal helyét, melyre a legalkalmasabbnak a keresá melletti területet találták.
Az urnafal hell,sn.k előkészületi munkáira és a térburkolás elvégzésóre kért be áraján|atot
vállalkozóklőI, az ezzel kapcsolatos összehasonlitő táblazatot a jegyzőkönyv 7. számű
mel léklete tarta| mazza.

Kríszeg Csaba képviselő megkérdezte, hogy a döntést követően mikor kezdődhetnek el a
munkálatok.

Havrancsik Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy minél előbb, hisz az umafallal
kapcsolatbair már Seresné képviselőasszony is jelezte a lakosság részérőljelerrtkező növekvő
igényeket.

A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po 1 gárm e st er szav azásra bo c s átj a a határ ozati j avaslat e l fo gadás át.

A szavazásban a oolgármester és négy képviselő vett részt.

A kópviselők 5 igen és 0 nem szavazatta|,tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete a temetői út építés,
térburkolás és urnafal helyének előkészítési munkáira benffitott arajánlatok közül a
Tíaveru Építőipari Kft aján|atát fogadja el bruttó 6.861.556,- Ft összegben.
Felhatalmazza a polgérmestert a vállalkozóval kötendő szerződés aláíráséna, majd, a
telj esítóst követő kifizetésre.

Határiciő: azonnal
Esle,lős. Havrancsik Tibor polgármester

8. Napireud:



Döntés a ,,Települési úthálózat fejlesztése" projekt kőzbeszerzőjének kiválasztásáról

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy atewezeít útfelújítás és a művelőóésihaz
felújításának építési munkáira közbeszerzést kell kiírni. A közbeszerzőktől kapott
atqánlatokat a képviselők megkaptak (a jegyzőkóry,v B. számú melléklete)
Az összehasonlító tablazat alapján Berta Ferenc közbeszetző ajánlata a legkedvezőbb,mind a
két kőzbeszerzésí illetően. Javasolja, hogy Berta Ferenc közbeszerzőt bízzllk meg a
kö zbeszerzé sek elr,é g zé sével.

A napirendhez a képviselők részétől kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po l gárm e st er szav azásra bo c sátj a a határ o zati j avas l at e l fo g adás át.

A szavazásban a polgá.rmester és négy képviselő vett résá.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatta|,tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztéstésaz
alábbiak szerint ciöntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete a Települési
úíhálőzaí fejlesáése projekt közbeszeruői munkáival Berta Ferenc közbeszerzőt
bízza r.,:leg bruttó 500,000,- Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozóval kotendő szerződés aláírására, majd a teljesítést követő kifizetésre.

Határidá azsnr,al
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester .:,

9. Napiretlri.:

a) Y fuikőzra ű ren d sze r v a gyonkezelési szerző d ése
(Az előterjesztés a jegyzőkónyv 9. számú melléklete)

Havrancsi].r, T'lhor polgárrrester elmondja, hogy avízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX törvény alapjan uz ÉD',I Zrt-vel létrejött szerződéses jogviszony (vagyonkezelési
szerződés) jogszení megtartása érdekében szükséges a tészvény vásárlása, ezért szükséges
most a képviselő-testületnek a döntést meghoznia.
Dérné dr Varga Katalin iegyzőasszony elmondja, hogy arészvényvásarlás az önkormányzat
részére a ]egkedvezőbb konstrukció.
A szavazásbarl a polgármester és négy képviselő vett részt.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják az előterjes zíést és az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község ÖnkormányzaténakKépviselő-testtilete úgy dönt, hogy a vízíközmű
szolgáltatá,srói szóló 2011. évi CCIX törvény előírása alapjánaz önkormányzittulajdonában
lévő szennyvízelvezetŐ- és tisztító víziközművek vagyonkezelésére az Észak-dunantúli
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Yizmú Zrt.-vel létrejött szerződéses jogviszony (vagyonkezelési szerződés) jogszení
megtartása érdekében aZrt.-től23.200,- Ft értékben egy darab részvényt vásarol.

Felelős a vásárlási igény bejelentéséért: Havrancsik Tibor polgármester
Határidő: 10 nap

b) Orbán nap

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az ídeí évben Tát város rendezi meg a
hagyományos Orbán napot, melynek időpontja azEP választások miatt a szokottnál korábban
kerül megtartásra 2014. rnájus 18. vasámap 15 órakor lesz. A meghívókat időben meg fogjak
kapni a kéorziselők és az egyhéni képviselő testület tagai. Kéri képviselő társait, minél többen
vegyenek részt a rendezvényen.

c) Négy Település Találkozó

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy 2014. június 28-án kerül sor a
hagyományos négy települési teláIkozőra Pilisszentlászlón. Ismertette a meghívón szereplő
program tervezetet és elmondja, hogy 20-2I fot várnak településünkről. A részleteket később
egyeztetik majd.

A továbbiakbar a képviselő-testület tagjai megbeszélték az egyebek napirendi pontok
keretében a zenekanal kötendő szerződés tewezetet, azI. világháborús emlékmű felújításával
kapcsolatos, pál!;ázat térteruezését. A pontokkal kapcsolatban határozathozatal nem történt.

A testületi rilésen több napirend, kérdés, hozzászőlás. nincs, a képviselők munkáját
megköszönve í{avrancsik Tiboyolgármester az ülést bezáiiia 15 órakor.

J a,o- r./ ull fuL(f&j'' Havrancsik Tibor v 
Dérné iir Var§a Katalin

polgá.rmester jegyző

j egyzőkönyv-hitelesítő
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