Jegyzőkönyv
Készült:

Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.
február 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1.

Jelen vannak

Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifj. Havrancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Dérné dr. Varga Katalin jegyző

Meghívottak:

Beck Éva pénzügyi csoportvezető

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a képviselő testület tagjait és a jegyzőasszonyt. A
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dérné dr. Varga Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére
a soron következő képviselőt Somogyi Mihály alpolgármestert
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok a
következőkkel kerülnének kiegészítésre. Dönteni kell az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására benyújtandó pályázatról, a vis maior
pályázat műszaki ellenőrzését végző vállalkozásról, valamint a kivitelezőről. Ezt követően
tárgyalnánk az egyebek napirendi pont keretében az I. világháborús emlékmű és a hozzá
kapcsolódó tér felújításának tervét, az önkormányzati dolgozó munkaszerződésének
módosítását, a Mogyorósbányai Fúvószenekar nyárzáró fesztiváljának támogatását.
Ezek alapján ismerteti a napirendi pontokat:
Előterjesztett napirendi pontok:
1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű
határozatokról, tájékoztatás a beruházások állásáról
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
2.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Dérné dr Varga Katalin jegyző
3.) Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2014. évi rendezvény naptárának elfogadása
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
4.) Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének rendelet módosítása
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
5.) Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
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6.) Döntés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására benyújtandó pályázatról
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
7.)

8.)

Döntés a vis maior pályázat műszaki ellenőrének és a közbeszerzésen nyertes kivitelező
kiválasztásáról
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester
A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

9.)
Egyebek
a.) Döntés az I. világháborús emlékmű és a hősök tere térrendezésének terv készítéséről
b.) Munkaszerződés módosítás
c.) Mogyorósbányai Fúvószenekar Nyárzáró fesztiváljának támogatása
d.) Fő utca 2/F előtti csatorna rákötés
e.) művelődési háznál független villanyvezeték kiépítése a színpadhoz
f.) játszótéri vízóra fogyasztás
g.) bolt előtti lépcső térkő megsüllyedése
h.) slipperek megigazítása
i.) cukrászda nyitva tartása

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok
módosításáról
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztett
napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.
17/2014. (II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait a polgármester által előterjesztetteknek megfelelően állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Havrancsik Tibor polgármester

1. Napirend:
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű
határozatokról, tájékoztatás a beruházások állásáról
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolót a képviselők
megkapták, (a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Kiegészítésként elmondta, hogy az iskolások küldtek meghívót a képviselő-testület tagjainak
a hét végén megrendezésre kerülő farsangi bálra. A másik kiegészítenivalójaként elmondta,
hogy a kisajátítással kapcsolatos földhivatalai kimérés a délelőtt folyamán megtörtént.
A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
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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:

18/2014(II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját
a 2014. január 28.- február 26. közötti időszakban végzett munkájáról és tett intézkedéseiről –
elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Havrancsik Tibor polgármester

2. Napirend:
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Havrancsik Tibor polgármester felkéri Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszonyt a napirend
ismertetésére.
Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők
megkapták ( az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Elmondja, hogy a választásra azért van szükség, mert 2 volt tag lemondott, egy pedig sajnos
elhalálozott, egy fő pedig kérte, hogy póttag legyen. Egyébként a választási bizottság
tagjainak megbízatása az őszi önkormányzati választásokig tart.
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy egy személlyel kapcsolatban vannak
aggályok a képviselő-testület részéről, de mivel az illető nem mondott le, jelenleg még tag
marad a választási bizottságban. Új bizottsági tagok választására az őszi választások előtt
kerülhet sor.
Kéri képviselőket szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. A képviselők 3 igen és 2 nem
szavazattal jóváhagyják az előterjesztést és az alábbiak szerint döntenek:
19/2014(II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a HVI
vezetőjének indítványát a Helyi Választási Bizottság tagjairól és megbízza a polgármestert a
bizottság tagjai eskületételének lebonyolításával.
HVB tagok
Dániel Mihály elnök
Birkés Ferencné
Aszódi Gáborné
Barina Józsefné
Herter Mártonné

Mogyorósbánya, Kastélyköz utca 4.
Mogyorósbánya, Jókai M. utca 2.
Mogyorósbánya, Orgona utca 3.
Mogyorósbánya, Orgona utca 2.
Mogyorósbánya, Jókai M. utca 6.

HVB póttagok
Nemes Pálné

Mogyorósbánya, Szőlősor utca 7.
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Adamcsik Józsefné
Teberi Mónika

Mogyorósbánya, Jókai M. utca 8.
Mogyorósbánya, Szőlősor utca 8.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos

3. Napirend:
Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2014. évi rendezvény naptárának elfogadása
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a rendezvénynaptár összeállítása nem jelenti
azt, hogy új rendezvények nem kerülhetnek bele. Természetesen minden program pénzbeli
támogatásáról külön határozattal dönt majd a képviselő-testület.
(a rendezvénynaptár a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgármester szavazásra bocsátja a határozati 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:

20/2014(II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mogyorósbánya
Község Önkormányzata 2014. évi rendezvény-naptárát – a határozat melléklete
szerinti tartalommal – állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
Havrancsik Tibor polgármester

4. Napirend:
Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének rendelet módosítása
Beck Éva pénzügyi csoportvezető ismertette a módosítást szükségessé tevő tételeket az
írásos előterjesztés szerint.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
A napirendhez a képviselők részéről kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgármester szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testülete 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a rendelet
módosítást és megalkotja
Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
A 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2013. ( II. 28. )
önkormányzati rendelete ( a továbbiakban:Rendelet) 1. § (1)-(3) helyébe a következő
rendelkezés lép:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését, azon belül
Bevételek főösszegét
Kiadások főösszegét
Költségvetési hiányon belül a
Működési hiányát
Felhalmozási hiányát
Költségvetési
hiány
belső
finanszírozására
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Működési célú igénybevétel

124.240 E Ft
124.240 E Ft
35.325 E Ft
13.325 E Ft
22.000 E Ft
szolgáló

Működési bevételek főösszegét
Működési kiadások főösszegét

13.325E Ft
13.325E Ft
68.018 E Ft
63.479 E Ft
34.222 E Ft
60.761 E Ft
22.000 E Ft

Felhalmozási bevétek főösszegét
Felhalmozási kiadások főösszegét
Felhalmozási forráshiány
összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testülete a következő költségvetési kiadási előirányzat csoportokat, illetve
kiemelt előirányzatokat határozza meg,
9.934 E Ft

Személyi jellegű juttatások

2.243 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

25.136 E Ft

Dologi kiadások

10.706 E Ft

Finanszírozási kiadások

680 E Ft

Működési célú pénzeszköz átadás

3.949 E Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

49.231 E Ft

Felújítás
12.093 E Ft Támogatásértékű működési kiadás
9.444 E Ft Működési tartalék
824 E Ft Felhalmozási tartalék

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
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(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
5.533 E Ft

Intézményi működési bevételek

23.104 E Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

22.059 E Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása
13.325 E Ft

Előző évek működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

14.643 E Ft

Támogatásértékű bevételek

23.513 E Ft
pénzeszközök
3.000 E Ft

Véglegesen átvett, felhalmozási célú
Felhalmozási célú kölcsön felvétele

19.000 E Ft Felhalmozási célú hitel felvétele
63 E Ft Felhalmozási bevétel
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
A R. 2. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (2) Az önkormányzat a kiadások között 9.444 E Ft működési tartalékot határoz meg,
melyből
a) általános tartalék: 8.944 E Ft,
b) céltartalék (segély): 500 E Ft.
3.§
A R. 1., 2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9/a., 9/b., 9/c., 9/d., 9/e., 10. , 11., 12., 13. mellékletei
helyébe a rendelet 1., 2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. , 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 19.
mellékletei lépnek.
4. §
( 1 ) Ez a rendelet a 2014. február 25-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dérné dr. Varga Katalin
jegyző

5. Napirend:
Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
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Beck Éva pénzügyi csoportvezető ismerteti a módosítás tételeit, melynek írásos
előterjesztését a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület részéről kérdés nem merült fel, Havrancsik Tibor polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testülete 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja és megalkotja
az alábbi határozatot
21/2014.(II. 26.) határozat
1.

Mogyorósbánya

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

Táti

Közös

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében a módosított bevételi és kiadási főösszeget
egyaránt 75.309 e Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős:

Havrancsik Tibor polgármester

2. kéri Tát Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Táti Közös Önkormányzati
Hivatal

2013.

évi

költségvetésének

módosítását

a székhely-település,

Tát

Város

Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében szerepeltesse.
Határidő: azonnal
Felelős:

Havrancsik Tibor polgármester

6. Napirend:
Döntés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására benyújtandó pályázatról
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium rendelete értelmében
azon önkormányzatok, amelyek nem részesültek adósság konszolidációban, lakosságszám
arányában részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban. Ehhez azonban szükséges
pályázat benyújtása az ebr rendszeren keresztül a fejlesztési cél megjelölésével. Ezek lehetnek
út-híd, járda építés, felújítás, önkormányzati épület felújítás, igazgatási tevékenység,
energetikai korszerűsítés stb.
Készítettünk a műszaki osztály vezetőjével Parragi Györggyel egy listát, melybe a művelődési
ház felújítását, az Alkotmány-Arany-Petőfi utcák útfelújítását, a játszótéri eszközök festését
és karbantartását, az utcanév táblák festését és felújítását, a rendezési terv módosítását, illetve
az informatikai fejlesztések keretében a digitális térkép megrendelését vettük bele.
A képviselők a fejlesztési célokat jónak ítélték és döntöttek a pályázat benyújtásáról.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testülete 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja és megalkotja
az alábbi határozatot
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22/2014.(II. 26.) határozat
Mogyorósbánya

Község

Belügyminisztériumhoz

Önkormányzat
az

Képviselő-testülete

adósságkonszolidációban

részt

pályázatot
nem

nyújt

vett

be

a

települési

önkormányzatok fejlesztési támogatására 10 millió Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős:

Havrancsik Tibor polgármester

7. Napirend:
Döntés a vis maior pályázat műszaki ellenőrének és a közbeszerzésen nyertes kivitelező
kiválasztásáról
Havrancsik Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a vis maior pályázattal
kapcsolatban a műszaki ellenőri teendők ellátására árajánlatot kértünk be három
vállalkozástól. Két vállalkozás küldött be árajánlatot, mely szerint a Dunapart Kft árajánlata
volt a kedvezőbb. Javasolja képviselő-testületnek a Dunapart Kft megbízását.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testülete 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja és megalkotja
az alábbi határozatot

23/2014. (II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete a műszaki ellenőri feladatok
ellátására a Dunapart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízza meg 628.650,- Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőrrel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

A napirendhez kapcsolódóan ismerteti a közbeszerzési bizottság értékelését a kivitelezővel
kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás sikeres volt, a bizottság minősítése alapján a
COMPAKTOR Építőipari Kft-t (2543 Süttő, Szabadság u 8.) javasolja kivitelezőnek.
Ezt követően név szerinti szavazásra került sor. A szavazásban a polgármester és négy
képviselő vett részt. A jegyző az alábbi sorrendben kérte fel a szavazásra jogosultakat.
Havrancsik Tibor polgármester igen
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester igen
ifj. Havrancsik Tibor képviselő igen
Kríszeg Csaba képviselő igen
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő igen
A képviselő-testülete 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja és megalkotja
az alábbi határozatot
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24/2014. (II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a „vis maior károk helyreállítása” tárgyú, közbeszerzési eljárásban – a
Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján – a COMPAKTOR Építőipari Kft (2543
Süttő, Szabadság út 8. sz.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
2. felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a
kivitelezői/vállalkozói szerződést megkösse, amelyben az ajánlattevő által közölt
bruttó 6.607.810,- Ft vállalási árat szerepeltesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
9. Napirend:
A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az iskolás gyermekek szülei nyilatkoztak
arról, hogy ki kéri gyermekének a tízórai és az ebéd mellett az uzsonnát. Hat gyermek kérte a
napi háromszori étkezést, ebből 4 ingyenesen étkező és 2 gyermek 50 %-os térítést fizet.
Így a térítési díjak úgy módosulnak, hogy az óvoda esetében tízórai és ebéd 325,- Ft/nap, az
iskola esetében a tízórai, ebéd és uzsonna 450 Ft/nap.
A képviselőknek a rendeletmódosítással kapcsolatban nincs kiegészíteni valója és az alábbiak
szerint döntenek a rendelet módosításáról.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a rendelet
módosítást és megalkotja
Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjáról
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, 29. § (2)
bekezdés e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§(1)

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított
gyermekétkeztetés kapcsán az intézményi térítési díjakat a következők szerint
állapítja meg:
a) óvodás korú gyermekek
tízórai és ebéd: 325 Ft /nap
b) általános iskoláskorú gyermekek
ebéd: 280 Ft / nap
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tízórai, ebéd és uzsonna: 450 Ft / nap
(2) Az önkormányzat a térítési díj megfizetésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben megállapított kedvezményeken túl
további kedvezményeket nem állapít meg.
2.§ (1) Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelet, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2013.
(I.31.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló 3/2014.(I.28.) önkormányzati
rendelet.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dérné dr. Varga Katalin
jegyző

10. Egyebek napirend:
a.) Döntés az I. világháborús emlékmű és a hősök tere térrendezésének terv készítéséről
Harancsik Tibor polgármester elmondja, hogy pályázatot lehet benyújtani az I. világháborús
emlékmű felújítására 100 %-os támogatással 5 millió forint összeghatárig. Célszerű lenne az
emlékmű és a tér felújítását kapcsolni a tartalékos útfelújítási tervhez. Ezzel kapcsolatban
kereste meg a KORZÓ Tervezési Stúdió képviselőjét, akivel a helyszíni bejárás alkalmával
megnézték a lehetőségeket, mit hogyan lenne célszerű kivitelezni. Térkövezés, szobor
megvilágítás stb. Egy komplett térfelújítási anyag készülne el. Ennek a tervnek az
elkészítésére adta meg az árajánlatot az említett cég. A tervezés díját ki kell fizetni, ami majd
beépíthető lesz a pályázatba. A terv komplett geodéziai felmérést, környezetrendezési
kivitelei tervet, díszvilágítási tervet és közmű nyilatkozatokat tartalmaz. Konkrétan a
számadatok a következők 475.000,- Ft + Áfa (603.250,- Ft) Az árajánlat nem tartalmazza a
szakági tervdokumentációkat, látványtervek, modellek készítését és vízarchitektúra tervét. Az
elkészített tervvel van lehetőség pályázatot benyújtani az emlékmű felújítására.
(az árajánlat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Elmondta még, hogy a tervezővel készülő megállapodás tartalmazza majd azt, hogy a teljes
díjból százezer forint akkor kerülne kifizetésre, ha a pályázat nyertes lesz.
Somogyi Mihály alpolgármester szerint is ésszerű a tér felújítását kapcsolni az emlékmű
felújításával, valamint az útfelújítással. Javasolja a terv elkészíttetését.
A képviselők egyetértenek a javaslattal és az alábbiak szerint döntenek.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt
A képviselő-testülete 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja és megalkotja
az alábbi határozatot
25/2014. (II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete az I. világháborús emlékmű
felújításának és a hősök tere felújításának tértervezési munkáival a KORZÓ Tervezési
Stúdiót bízza meg 475.000,- Ft + ÁFA összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
b.) Munkaszerződés módosítás
Havrancsik Tibor polgármester ismerteti, hogy az önkormányzati dolgozó munkaszerződése
2014. március 31-ig szól, a képviselő-testület is támogatja, hogy a munkaszerződés kerüljön
meghosszabbításra az ellátandó feladatok sokrétűsége miatt az év végéig, majd szavazásra
bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják a javaslatot és az
alábbiak szerint döntenek:

26/2014. (II. 26.) határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy Teberi Mónika önkormányzati dolgozót 2014. április 01-től 2014.
december 31-ig határozott időre foglalkoztatja munkaszerződés keretében.
2. a foglalkoztatott bérét és annak járulékait az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből
biztosítja.
3. felhatalmazza Havrancsik Tibor polgármestert,
munkaszerződést megkösse az alkalmazottakkal.

hogy

az

1.

pont

szerinti

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
Határidő: 2014. március 31.
c.) Mogyorósbányai Fúvószenekar Nyárzáró fesztiváljának támogatása
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a fúvószenekar vezetősége megkereste, az
ügyben, hogy az idei nyárzáró fesztivál megrendezéséhez az önkormányzat járuljon hozzá.
Mint az mindenki előtt ismeretes a zeneház átadásra került, mely az egyesület tartalékait is
felemésztette és támogatás nélkül nem tudnák az eddigi színvonalú nyárzáró rendezvényt
lebonyolítani, ezért kérik az önkormányzat segítségét.
A napirendhez a képviselők részéről több kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgármester szavazásra bocsátja a határozati 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:
27/2014(II. 26.) számú határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 15-16-i
nyárzáró fesztivál megrendezésére 1.500.000,- Ft támogatást nyújt a Mogyorósbányai
Fúvószenekar Egyesület részére.
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
Határidő:
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d.) Fő utca 2/F házszám előtti csatorna rákötés
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a Fő utca 2/F ház előtt az úttest mellett
gödör van kiásva. Az ott dolgozók tájékoztatták, hogy csatorna rákötés lesz. Tájékozódott, de
sem a műszaki osztály felé Tátra, sem a mogyorósbányai hivatalhoz nem érkezett megkeresés
a rákötést illetően.
Kríszeg Csaba képviselő elmondja, hogy nem tud arról, hogy be lenne jelentve az ÉDV Zrtnek a rákötés.
Havrancsik Tibor polgármester kéri a jegyzőasszonyt, hogy tolmácsolja a műszaki osztály
vezetőjének a problémát és járjon utána, milyen terv alapján, milyen rákötés készül és ki adott
rá engedélyt?
e.) művelődési háznál független villanyvezeték kiépítése a színpadhoz
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy már több esetben jelentett problémát az,
hogy a rendezvények hangosításakor elment az áram. Megnézette villanyszerelővel a
művelődési házat és ő javasolta, legyen egy független villanyvezeték kiépítve a színpad
melletti falon 3 fázisú dugóval, ami biztosítja majd a technikai berendezések működését.
ifj Havrancsik Tibor képviselő is elmondja, hogy a legutóbbi rendezvény alkalmával még a
fűtésnél is leoldott a megszakító és attól féltek, hogy vagy hangosítás, vagy fűtés nem lesz.
Somogyi Mihály alpolgármester is alátámasztja az elmondottakat, hisz a Mammográfia
szűrőbusz esetében is fennállt ez a probléma, állandóan leverte a megszakítót.

A továbbiakban a képviselő-testület tagjai megbeszélték az egyebek napirendi pontból az f.)
g.) h.) i.) pontjaiban felsorolt témákat. A pontokkal kapcsolatban határozathozatal nem
történt.
A testületi ülésen több napirend, kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők munkáját
megköszönve Havrancsik Tibor polgármester az ülést bezárja 15 órakor.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dérné dr Varga Katalin
jegyző

Somogyi Mihály
alpolgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő
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