
Jegyzőkönyw

Készült: Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június
25-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal
Mogyorósb énya, SzőIősor u. 1 .

Jelen vannak Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Hawancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Dérné dr. Varga Katalinjegyző
Kiss Péterné főkönyvelő

Meghívottak részéről me gi elent:
Schmidt Margit intézmény vezető

^ 
Babocsai Istvánné tagintézmény vezető

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a képviselő testiilet tag|ait és a jegyzőasszonyt.
Megállapítja, hogy az ülés hatírozatkepes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dérné dr. Varga
Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a soron következő képviselőt Kríszeg Csaba
képviselőt,

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

1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekúI, íntézkedésekról, lejárt határidejű
határozatoh,ről,tá$ékottatásaberuhazásokállásáról
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester

2.) A Tát-Mogyorósbánya Köznevelési, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulás vezetőinek beszámolója tevékenységükről; tervek, feladatok 2014.II. felévre.

Előadó: Schmidt Margit intézmény vezető
Babocsai Istvanné tagintézméty v ezető

3.) Döntés az ővoda festésére benyújtótt árajanlatokról
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

4.) Mogyorósbanya Község Önkormányzatának 7DaI4. (VI.25.) rendelete az önkormányzat
20I 4. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításráról

Előadó : Havrancsik Tibor polgármester
5.) Táti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása

Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
6.) A Táti Közös ÖnkormányzatiHivatal Szervezeti és Miiködési Szabályzatánakmódosítása
7 .) Táti Közös ÖnkormányzatiHivatal igazgatást szünetének elfogadása
8.) Egyebek

a) Táti ilI. Béla Áttalános Iskola Tagintézmény vezetőjének kérelme
9.) Zéftn|és



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

60 l20t 4. NI. 25 ;t számű határozat

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

Hatiáridő: azonnal
Felelős: HawancsikTiborpolgármester

l. Napirend:

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű
határozatokról, táj ékoztatás a beruházások állásáról

Havrancsik Tibor polgrármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolót a képviselők
megkapták, (a jeg,,zőkönyv ]. számú melléklete)
Kiegészítésként annyit tesz még hozzá, hogy az elmúlt héten megtörtént a légi és a ftjldi
szúnyoggyérítés. .ii

A napiren dhez a képviselők részétőI tribb kérJés. észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
p o l gárme st er szav azásra bo c sátj a a határ ozati j avaslat elfo gadását,

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

6l t 20 l 4.N I.2 5.\ számű hatái ozat

Mogyorósbiánya Község Önkormanyzatínak Képviselő-testülete a polgármester
beszámolóját a2014. május 28.- június 25. közötti időszakban végzett munkájáról.és
tett intézkedéseiről - elfogadja.
Határidő: azorylal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester i

2. \apirend:

Tát-Mogyorósbánya Köznevelési, Gyermekjóléti ós Szociális Intézményfenntartó
Társulás vezetőinek beszámolója az elmúlt évi tevékenységükről; terve\ feladatok 2014.
II. félévre



Havrancsik Tibor polgármester köszönti a napirend előadóit és felkéri Babocsai Istvánné
tagintézmény vezetőt, hogy a beszámolóval kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg.
(a beszámoló a jeg,lzőkönw 2. számú melléklete)

Babocsai Istvánné tagintézmény vezető elmondja, hogy itt szeretné megköszönni a szülői
munkaközösségnek a gyermekek érdekébenvégzett egész évi munkáját, mely nagy segítséget
jelentett számukra. Külön köszöni Seresné Papp Zsuzsannának. hogy a kupakglrijtési akció
keretében ebben az évben is nyerni tudtak.

Seresné Papp Zsuzsanna képviselő elmondj4 hogy az óvoda dolgozói sokat tettek azért,
hogy a kis óvodások minél több helyre el tudjanak jutni, amiért köszönetet mond.
Különösen örül annak, hogy az ovisok közül sokan járnak mazsorett foglalkozásra"

Havrancsik Tibor polgtírmester megköszöni, hogy az óvodások egész évben szereplésükkel
színesítették az önkormányzati rendezvényeket és átadja a szőt Schmidt Margit
intézménlvezetőnek.

Schmidt Margit intézményvezető először is megköszöni az óvoda dolgozóínak azt a
fáradságot munkát, amit a 35 fős gyermeklétszám mellett végeztek.
Elmondja, hogy az írásos előterjesztésben leírta a csoportbontás szükségességét.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy két-htárom évre előre |áthatőlag marad a 30
fő feletti gyermek létszám és a csoportbontás lévén a két és féléves gyermekeket is be fogiak
tudnivenniazővodába,me1yrenagyazigényMogyoósbányan.

Kiss Péterné főkönyvelő elmondja, hogy végeáek katrkulációt a normatíva fedezni fogsa az
óvodapedagógus és a takarítónő felvételének bérköltségét. .,:

Eá követően Havrancsik Tibor polgármest et szavazásra bocsátj a a határozati javaslaí
elfogadását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazaítal, tartózkodás nélkül elfogadják az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

62 l 20 t 4.N 1.25.| számi határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkorményzaténak Képviselő-testülete a Tát - Mogyorósbanya
Köznevelési, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás vezetőinek
be sztímolój át a 20 13 -20 1 4 évi munkaról el fo gadj a.

Határidő: azonna] l ,:

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Schmidt Margit intézményv ezető anapirendhez kapcsoló dőart azalábbi kérelmet terjesái a
képviselő-testület elé

1' a kérelem jeglzőkönyv j. szómú melléklete)



A2013. évi LV. törvény lanemzeti köznevelésról szóló 2011"évi törvény módosításáróY 5§
(7.) bekezdését frgyelembe véve a fenntartó által engedélyeztethető 30 fő létszétm túllépése
miatt csoportbontási kérelemmel fordulok az önkorm ányzathoz.

kérelmem oka:
A nevelési év indításakor l20I4. szeptember l-jén/ a Tát Város Önkormanyzati
Napköziotthonos Óvoda Mogyorósbényai Tagíntézmény vegyes csoport létszámaz 32 fő,
ebből 1 gyermeket halmozott fogyatékossága miatt a csoportlétszámk.ialakításánáI3 foként
kell figyelembe venni, így 34 íő. Az év végi 120|4. decernber 31.1 adatok tekintetében ez a
Iétszírn 37 főre, míg a nevelési év végéig l20t5. augusztus 3I.1 előteláthatőlag 40 főre
emelkedik.
A csoportbontás sztikségessége a következő években is fennállhat, melyet az eiműIt év,

valamint az ideí év születés szátna is alátálmaszt:

2013-ban: 5 gyermek.
2014-ben: 6 eyermek született.

Csoportbontás esetén a meglévő személyi feltétel nem elegendő, ezért szükségessé válik plusz
1 fő óvodapedagógus és plusz 1 fő dajka alkalmazása.

Kezdő / gvakornok besorolású/ óvodapedagógus; illetve, minimálbérrel alkalmazható
daika esetén a bér ftnanszírozása az önkormányzat számáta többletkiadast előreláthatólag
nem eredményez, a normatívafedezi aú., arlenrlyiben magasabb besorolású munkatars került
felvételre a többlet önkormányzatihozzájarulás sem lesz jelentős.

Kérte az önko rm ány zatot szíveskedj en a csoportbontást engedélyezni.

.ll

Babocsai Istvánné ágíntézmény vezető elmondja, hogy dajka helyett takarítónő felvételére
van sztikség, mert jelenleg van olyan alkalmazottjuk, akinek a végzetisége megfelelő.

Dérné dr Varga Katalin jegyző elmondja, hogy az óvodapedagógusi, és takarítói
álláshirdetést a közigállás honlapon teszik közzé.illetve a helyben szokásos módon.
A képviselőkkel átbeszélve 2 év haífuozott időre lesz meghirdetve az óvodapedagógusi állás,
3 hónap próbaidő kikötésével. A takarín:őlőí állás határozott agy év időtartammal keriil
kiírásra.
Elmondja továbbá, hogy az Alapító Okiratba felvették az SNS gyermekek,elláását, igy az
ezzel járő ftnanszirozást is meg lehet igényelni, tehát a már rnost ismert SNI-is gyermekek
ellátása helyben történik meg.

Havrancsik T ib o rpolgármester felkéri képviselő tarsait, szav azzanak a kérelemr,ől
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szay,azattaI, tartózkodás nólkül slfogadjak az előterjesrtést és az
alábbiak szerint döntenek: 'i 1

63 l 20l 4. NI.25 4\. számú határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkorményzaténak Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóÜ törvény rendelkezéseinek betartása érdekében a Napköziotthonos Óvodában a



csoportbontással egyetért. A Képviselő-testí.ilet vállalja az ebbőI eredő állami tamogatással
nem fedezett többletköltség biZos íását a költsé gvetésében,

Felelós: Havrancsik Tibor polgármester
Hataridő: azonrrul

Eá követően Dérné dr Varga Katalin jegyző asszony elmondja, hogy sziikség van az ővoda
felvételi körzetének és nyitva tartási rendjének közzétételére, melyet előzetesen testületi
döntésnek kell megelőznie. Mivel az egész település egy körzetet jelent, eleve adott a döntés.
(az előterjesztés a jeglzőkönyv 4. számú melléklete )
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében
lakik, ez a kötelező felvételt biztosító óvoda.

Ez a kötele zettség akkor is terheli a Képviselő-testületet , ha a településen csupán egy óvoda
működik. Ez alapjankéú az alábbi határozat elfogadását, hogy aközzététel megíörténhessen.

Havrancsik Tibor polgármest er szavazásra bocsátja ahatáltozatijavaslat elfogadását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatta!. tartózkodás nélkül elfogadjak az előterjes ztést és az
alábbiak szerint döntenek:

6 4 l 201 4. (Y1.25.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkorm ányzatának Képviselő-tgstiilele a nemzeti köznevelésről
szóló törvény alapján az ővodai felvételi körzetet az alábbiak szerint határazzameg:

Mogyorósbánya településen az egész településre vonatkoz,oan a kötelező óvodai felvételt a
,,Tát Város Önkormanyzati Napköziotthonos Óvoda" látja eI.

Felelős: Dérné dr. Varga Katalin jeg yző aközzetételért
Határidő: azonnal

3. Napirend:

Döntés az ővoda festésére benyújtott árajánlatokról

Havrancsik Tibor polgármester ismerteti a harom étrajámlatotbenyujtó vá|Ialkozátst, (az
árajánlatok a jeglzőkönyv 5. számú mellékletei) ....,: , : ..

elmondja, hogy a mennyezet gipsz kartonnal való szerelése elengedhetetlen a jelenlegi
áIlapotami'att és avállalkozó nemis tudná a feslést mgsképp megoldani.

Kríszeg Csaba képviselő elmondja, hogy a gipszkartonozás mellett meg kell oldani a
szigetelést is. Látja az összehasonlító tábláúatot, de a négyzetmétereket nem. Kéri az
árajánlatot is mellékelni majd az előterjesztéshez,

Babocsai Istvánné elmondja, hogy a padlás teljes egészében le van szigetelve. A művelődési
heznál fennmaradt szigetelő gyapottal van beterítve.



Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy akkor most a festésről döntünk, a
szigetelésről nem. Amennyiben sztikséges, akkor arról is lesz döntés.
Eá követően ismerteti ahatározati javaslatot, majd szavazásta bocsátja ahatározati javaslat
elfogadását.

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

65 l 20l 4.NI.25.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormanyzat képviselő-testülete az óvoda festésének
munkálataival Misik János (2535 Mogyorósbánya, Petőfi S. u. 65.) egyéni vállalkozót bizza
meg 376.000,- Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozőtta| kötendő
szerződésa|áírására. -, i

Határidő: azonna|
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

4. Napirend
Moryorósbánya Község Onkormányzatának 712014. (VI.25.) rendelete az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Havrancsik Tibor polgármester feikéri Kiss Péterné fokö_ryvelőt, ha van kiegészíteni valója

Kiss Péterné főkönyvelő elmondja, hogy az írásos előterjesztést, valamint az ehhez
kapcsolódó táhlánatokat a képviselők megkapták (az előterjesztés a jegzőkonyv ő. számú
melléklete), szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Munkaügyi Központtől átvett, illetve a
lakásfenntartási támogatásra, az adósság konszolidációra és az e-ítdíj kompenzációra kapott
összegek kerültek beépítésre a költsógvetésbe.

Havrancsik Tibor polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-ten'ezet elfogadását.
A szavazásban a polgármester és négy,képviselő vett,részlt.

A képviselő-testület 5 igen és 0 Rom szavalafral, tartőzkodás rrélkül elfogadja a
költsé gvetésről szóló rendelet-te w ezetet, és megalkotj a

MoGYoRÓsnÁNy.l, xözsÉc öNxonuÁrwz.q,rÁNAr

az önkormányzat 2014. évi ;költségvetéséről szóló 1l20l4. Q,28.) rendelet ( a
továbbiakban: Rendelet) módosításáról , 

.

Mogyorósbánya Község Önkorm ényzatKépviselő-testüIete az á||amháAaftasról szóló 201 1.

évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott fe\hatalmazás alapján- az A|aptöwény 32.

cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatarozott fEladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:



1.§ ,

(l) A 2014.januar l. és június 13. között pótelőiranyilatként biáosított állami támogatasok,
átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a Rendelet 2,

§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét 12 473 E Ft-tal
Költségvetési kiadását 12 473 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat2}I4. évi

módosított költségvetési bevételét 58 145 E Ft-ban

felhalmozási hiány 57 597 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

38 785 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
10 282EFt Személyi juttatások

2 791 EFt Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó

l9 786 E Ft Dologi kiadások
2 305 E Ft Ellátottak pénzbelijuttatásai 

.

3 62I E Ft Működési tartalék., ,, . : l i. : ' 
,,

76 g57 EFt Felhalmozási költségvetés pódositoii kiadásai
67 287 EFt Felújítások

0 E Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás
750 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások

8 920 E Ft Fejlesztési tartalék
0 E Ft Finanszírozási kiadások

j ogcímenkénti megoszlásban állapítj a meg.

2.§

A Rendelet 3.§ (8) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat a kiadások közt 3.62I E Ft általanos tartalékclt és 8,920 E Ft céltartalékot
állapít meg.

'l

A Rendelet 1,l ., I.2., 2.1., 2.2.,7 .: g.t., és 9.1;1 .mellékletéi helyébe a ren<lelet l.,2.,3., 4., 5.,

6.. 7. mellékletei lépnek.

4.§

(l)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.



(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

jeglző polgórmester

5. Napirend

Táti Közös Önkorm ány zati Hivatal költségvetésének módosítása

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Kiss Péterné főkönyvető,havan szóbeli kiegészíteni
valója a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg.

Kiss Péterné főkönyvelő elmondja, hogy az írásos előterjesztést, valamint az ehhez
kapcsolódó táblánatokat a képviselők megkapták (az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú
melléklete) szóbeli kiegészítéskénthozzáteszi, hogy a bérkompetuáciőra, illetve avílasztási
költségekre kapott állami támogatások kerültek beépítésre a költségvetésbe.

A napirendhez a képviselők részéről kérdés, észrevétel nincs, Ilavrancsik Tibor
polgármesterszavazásrabocsátjaahatározatí javaslatelfogadását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal,1'artőzkodás nélkül elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

66l20l4.(YI.25.\ számíhatározat 
.:.]

1. Mogyorósbanya Község Önkormanyzatának Kép'viselő-testülete a Táti Közös

ÖnkormanyzatiHivata| 2014. évi költségvetésében a módosított bevételi és kiadási főösszeget

egyarárú96.29l e Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azorrrtal

Felelős: Havrancsik Tiborpolgármester

2-kérí Tát Vráros ÖnkormányzaténakKépviselő-testületét, hogy a Táti Közös Önkormányzati

Hivatal 2014. évi költségvetésénék módosítasát a székhely-település, Tát Város

Önkormrányz atának 20|4. évi költségvetésében szerepeltesse.

Határidő: azonnal

,..

6. \apirend:

Havrancsik Tibor polgármester átadja a szőt Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszonynak,
aki ismerteti az SZMSZ módosítasának okát. : 

,

Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy a Kormiányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztály az KÖH SZMSZ törvényességi vizsgálata során javaslattétellel élt,



mely szerint sziikségesnek látta annak a belsó ellenőrzesre vaió utalásátkiegészíteni, amely
tartalmazza a belső ellenőrzés feladatait is. Mivel rendelkezünk erre vonatkoző - az új
jogszabályoknak megfelelő - belső ellenőrzési kézikönywel, eleget teszünk a javaslatnak,ha
az SZMSZ-hez mellékletként csatolj uk. § e gt z ő kö nyv 8, s z ámú me l l é kl e t e)

E szerint kérem a j avasl at elfo gadás át, a határ ozat me gho zatalát.

A napirendhez a képviselők részérőI kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
pol gárme st er szav azásra tlo c sátj a a hatfu ozati j avas l at elfo g adás át.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadjak az előterjesztést és az

alábbiak szerint döntenek:

67 t2014.Nt 25.) szám ű határozat

Mogyorósbánya Község ÖnkormányzatajőváhagyjaaTátiKözös Önkorrnányzati Hivatal

Szervezeti és Múködési Szabályzatanak 1. sz. módosítását

A Táti Közös ÖnkormanyzatiHivatal Szervezeti és Múködési Szabályzata 5.§ (5) bekezdése
eredeti szöveg:

,,5.§ (5) Az informatikusi, a belső ellenóri és az egyéb állandó jellegű feladatok, amelyek nem
i gényelnek szew ezeti e gységbe való besorolást megbízással is qlláthatók. "

Az alábbi mondattal egészül ki:
,ii

,,A belső ellenőrzést végző személy feladatait a. Belső ellenőrzési kézikönlv tartalmazza,
amely a KÖH Szervezeti és MtiködésíSzabályzatának mellékletét képezi."

Határidő: azonnal
Felelős: Dérné dr. Varga Katalin jegyző ,

7. Napirend:

TátiKözös Önkormányzati Hivataligazgatási szüneténekelfogadása,,,

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy *irrate' településen azonos időben |esz az
igazgatásí sztinet, erről egyeúetett Tát Város polgármesterével a tegnapi nap folyamán.

A napirendhez a képviselők részéról :kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po l gárme st er szav azásra boc sátj a a határ ozati j avas l at elfo gadását

A szavazásban a polgármester es negy képviselő vett részi]
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal,tartózkodás nelkül elfogad;iak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

68 12014. N I.24.| sz. határozat

Mogyorósbánya Község Önkorményzatínak Képviselő-testülete úgy hataroz, hogy a Táti
Közös Önkormrányzati Wivatalban Tát székhelyen és .Mogyorósbányán 2014. ,iúlius .14,



napjától 2014. július 18 napjáig, Tát székhelyen és Mogyorósbrányán 2014. augusztus 4.
napjától 2014. augusztus 8. napjáig ígazgatásí sztinetetrendel el,
A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szilnet kapcstín - a zavartalan feladatellátás
érdekében - felkéri a jegyzőt a sztikséges munkaszervezési intézkedések megtételére,és az
elrendelt ígazgatási sztinet közzétételét e.

Felelős: Dérné dr. Varga Katalin jegyző
Határidő: azowtal

8. Nanirend:

Egyebek
a) Táti ilI. Béla Altalános Iskola Tagintézmény vezetőjének kérelme

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az írásos kérelmet Székely Keresztes
Marianna minden képviselőnek eljuttattd,lzzel kapcsolatbarr varja a képviselők észrevételét
és javaslatát.
(A kérelem a jegtzőkönyv 9. számú melléklete)

Elmondja továbbá, hogy az iskolai év során (bar volt közfoglalk ozlatatt parkgondo ző is az
intézménynél) nem okozott gondot az, hogy a gyerekek ,.kommandőst' játszanak az iskola
udvarán a térdig érő fiiben. Es arra sem fordított gondot azi*ézmény vezetoje, hogy legalább
atanévzárő helyszíne legyen rendbe téve.

Kríszeg Csaba képviselő elmondja, hogy szerinte havi egf alkalommal vágluk le a fi,ivet az
iskolában. Egyébként meg nem érti, hogy miértnem lehet az,iskola udvarát zátrvatartani, mert
focizni a falu pályájarl, is tudnak a íiatalok.

Seresné Papp Zsuzsanna képviselő szeret$é megtudni"hogy,rni lesz az iskolai játékokkal, ha
azt ott valaki tönkreteszi? Kinek a tulajdona?

Somoryi Mihály alpolgármester szeretné megtudní, azt, mi lesz a sorsa annak a két
kosárlabda palanknak, amit korábban ő helyezett el az iskola udvaran és ,rnost jelenleg
fe lredobva, gazbart hever?

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy átérezzitk a gyermekekkel való törődés
fontosságát, de minden intézményvezetőnek a maga területén is ezt el kell látnia. A feltett
kérdéseket természetesen továbbttjvk az intézményv ezető felé.

Havrancsik Tibor polgármester,javasolta, hogy a képviselö-testijlet a Mötv. 46. § (2) a)
pontja alapjén zárt ülésen tárgydlja Sárosi Lászlőné, ]§agy Miklós Tibor és Fábián Edit
önkormányzati segély iránti kérelmeit,, _ :,, , ,

Eá követően a képviseló-testület a l0. sz. előterjesztésben szereplő előterjesztések zárt üiésen
történó megíárgyalásáról szavazott, aszavazásban a polgármester és 4 képviselő vett iésá.

A képviselő-testület az eIőteqesztés zárt ülésen történő targyalását 5 igen szavazatíal
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangulag elfogadta és meghoáa a

10



69 12014. ffI. 25.) számú határozatot:

Mogyorósbánya Község ÖnkorrrányzatÁItak Képviselö-testülete aírt ülésen tárgyalja Srárosi
yúidne, Nagy Miklós Tibor és Fábiárr Edit önkormányzati segély kérelmével kapcsolatos

előterjesztést.

Határidő: azottnal
Felelős: Hawancsik Tibor polgármester

A testiileti tilésen több napirerrd, kérdés, hozzászÁ|ás nincs, a képviselÖk munkáját
megköszönve Hlvrancsik Tibor polgárnrester az ülést bezáiia |4 óra05. perckor.

/")
7lfann^,M ?.

Havrancsik Tibor \''

polgármester
*MW,**,*
jegyző

.}

,! -____ 
____

képviselő j egyzőkönyv hitelesítő
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