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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Mogyorósbánya, Szőlősor u.

Jelen

varrnak

1.

Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Hawancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Dérnédr. Varga Katalin jegyző

Me ghívottak részérőlme

gi

elent:

Dr Palotai Eva háziorvos
Dr Mosonyi Anrra gyermekorvos
Keil Mihályné szakmai vezeíő
Meghívottak részérőlnem jelent meg:
Ádamszki sándorné védőnő

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a képviselő testület tagjait, a meghívott vendégeket és a
jegyzőasszonyt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Démédr. Varga
Katalinjegyzőt, ajegyzőkönyv hitelesítésérea soron következő képviselőt Seresné Papp Zsuzsanna képviselőt.
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz egy téma
megvitatása miatt zárt ülés megtartására van szükség, így a napirendi pontok a következők

l.)
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekől, lejárt határidejű határozatokról,
tájékoztatás a beruházások állásáról
Előadó: Hawancsik Tibor polgármester
2.)

Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről (felnőtt háziorvos, gyermekorvos, védőnő)
Előadó: Dr Palotai Éva háziorvos
Dr Mosonyi Anna gyermekorvos
Ádámszki sándorné védőnő

3.) A Családsegítő

és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója végzett munkájáról
Előadó: Keil Mihályné szakmai vezető

4.)
5,)

Egyebek
ZáLrtülés megtaftása

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzatak

A

a

napirendi pontok elfogadásáról

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testület 5 igen 0 nemszavazattaltartőzkodás nélkül elfogadja aze|őterjesztett napirendi pontokat, és
a követke

ző határ o zatot

ho

zta

4912014. (Y. 28.\ számű

határozat

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

Határidő:

azonnal

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

1. Napirend:

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról,
tájékoztatás a beruházások á|lásáról

Havrancsik Tibor polgiármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolót a képviselők megkapták, (a
I. számú melléklete), kiegészíteni valója nincs. Lesz egy-két téma, melyet majd az egyebek

jeg,lzőkönyll

napirend kapcsán úgyis megtárgyalnak.

A napirendhez

a képviselők részéről több kérdés,észrevétel nincs, Havrancsik

Tibor polgármester szavazásra

bocsátj a a határ ozati javaslat elfogadását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazalta|, tartőzkodás nélkül elfogadják az

előterjesztést és az alábbiak szerint

döntenek:

50 l2014.(Y. 28.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolój át a 2014. április 28.május 28. közötti időszakban végzett munkájáról és tett intézkedéseiről- elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

2. Napirend:

Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy

a felnőtt háziorvos dr Palotai Eva jeleúe, részvételéta testületi
a jelen lévő gyermekorvosnak dr Mosonyi Anniárrak és felkéri

ülésre, de még nem érkezett meg, így átadja a szót
tegye meg szóbeli kiegészítését

Mosonyi Anna gyermekorvos elmondja, hogy az írásos beszámolót megkiildte (a beszómoló a jeg,lzőkönyv 2/b.
számli melléklete) és a következőkkel egészítenéki. Elsősorban megköszöni a képviselő-testiiletnek azt, hogy a
rendelő közüzemi díjaítfizetí. Külön köszöni azt, hogy lehetőség van a rendelőben internetes számítógép
hasznáIatra, mellyel a betegek kartonjainak elektronikus vezetése így helyben megoldott.
A mai nap megy egy megbeszélésre, melyet az ÁNTSZ tart számukra. Lehet, hogy leszrrek még olyan előírások,

melyeket meg kell oldani Mogyorósbányán

is. Ilyen volt például az infekció kontroll kézikönyv vezetése is
korábban. Szükséges egy tábláaatot készíteni,melyen rögzíteni kell a takarítónő által hasmált tisztítószereket és
a takarítások időpontj át. Úgy gondolj a, ho gy ez me goldható.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a szükséges technikai és személyi feltételek rendelkezésre
állnak. Megköszöni

a

kiegészítéstés felkéri a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásiáról.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatta|,tartőzkodás nélktil elfogadjak abeszámolókatés

az alábbiak szerint

döntenek.
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a gyermekorvos 2013. évről szóló
munkáj áról és tett intézkedéseiről - elfo gadj a.
azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

beszámolój át a

Hatráridő:

v é gzett

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy

a

háziorvosi beszámolóban (a beszómoló

a

jegzőkönyv

2/a melléklete)olvasta azt,hogy a rendelő felujításra szorul, de úgy gondolja ez atáti rendelőre vonatkozik.

Dérnédr Varga Katalin jegyző elmondja, hogy valóban a táti rendelő szorul felújításra, melyet Tát Város
önkormányzata az adósságkonszolidációban
kiván felújítani.

Dr Palotai Eva

nem érintett önkormányzatok

háziorvos megérkezik, Havrancsik

Tibor

részérenyújtott

polgármester köszönti,

BM

támogatásból

majd felkéri, hogy

a

napirendhez kapcsolódóan tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr Palotai Eva háziorvos

elsősorban azt kérdezi a képviselő-testület tagiaitól, hogy szerintiik van-e igény
hogy itt is előjegyzéssel történjék-e a rendelés? Mennyire fogékonyak erre itt az idősek?
Igazáből nem jelentett eddig problémát senkinek az, hogy érkezésisorrendben hívjak be a betegeket. Az
injekcióra várókat és a súlyos betegeket mindig előre veszik.
Rendelésenként 50-55 embert jelent a keddi és a csütörtöki rendelési nap és ennek a zöme mogyorósbányai

Mogyorósbiányánarra,

beteg.

Somogyi Mihály alpolgármester elmondja, hogy aki siet és gyorsan szeretne az orvosnál végezni, az tudja, hogy
Tátra

j

elentk ezzen

b

e időpontra.

Kríszeg Csaba képviselő elmondja, bíznsk a dokíomőre, belátása szerint van-e értelme az előjegyzés
bevezetésének.

elmondja, hogy sok a krónikus beteg, ezért ő jobban örül annak, ha a betegek
gyakrabban járnak orvoshoz. Ősz őta 4 új tiidődaganatos betege van. Jelezri fogia az ÁNtSZ-nek és már
onkológussal egyeztetett is ebben a témában. Valószínúleg a környezeti ártalmaknak tudható be a krónikus
betegek számának eme lkedése.

Dr Palotai Ílva háziorvos

Kríszeg Csaba képviselő elmondja, hogy a képviselő-testilet azért hozott az avar-és kerti hulladék égetésre
rendeletet, hogy csökkentse ezen környezeti álrtalmakat. Sajnos még mindig sokan tüzelnek komposztálás
helyett.

A

a

beszámolóval kapcsolatban

polgármester szav azásra bocsájtj a

képviselőknek több kérdésük,észrevételük nincs. Havrancsik Tibor

a be

számoló elfo gadását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatta|, tartózkodás nélkiil elfogadják

a beszámolót és az aIábbiak szerint

döntenek.
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete

a

háziorvos 2013. évről szóló

beszámolój át a v égzeítmunkáj áról és tett intézkedéseiről - elfogadj a,

Határidő:

azonnal

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy

a védőnő sajnos nem tudott eljönni a testületi ülésre így
a a be s zámo 1ó elfo gadás át.
szavazásbat a polgármester és négy képviselő vett részt.

szav azásr a

A

A

b o c s áj tj

képviselők 5 igen és 0 nem szavazatlal, tartózkodás nélkiil elfogadják a beszámolót és az alábbiak szerint

döntenek.
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
beszámolój át a

Határidő:

v é gzelt

munkáj aról és tett intézkedéseiről - elfogadj a.

azonnal

Felelős: Hawancsik Tibor polgármester

a

védőnő 2013. évről szóló

A

3. Napirend:
Családse gítő és Gyermekj óléti Intézmény beszámolój a

Havrancsik Tibor polgármester köszönti

v

é

gzett munkáj áró1

Keil Mihályné szakmai vezetőt.

Elmondja, hogy nagyon részletes beszámolót kaptak és megkérdezi Keil Mihálynét, hogy kívánja-e valamivel
kiegészíteni szóban is a beszámolőt.

(a

jeg,,zőkönyv 3. számú melléklete)

Keil Mihályné szakmai vezető elmondja, hogy úgy technikai, mind személyi feltételekben az elmúlt évhez képest
változás nem történt. Jelenleg 2 családot gondoznak Mogyorósbányán. Van az ővodihan és az iskolában
gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársuk, akikkel szoros a kapcsolatuk, Amennyiben a képviselők részéről
van kérdés,arra szívesen válaszol.

ifj Havrancsik Tibor képviselő

megkérdezi, hogy a beszámolóban említett családon belüli bántalmazás hol

történt?

Keil Mihályné szakmai vezető elmondja, hogy Táton.
Havrancsik Tibor polgármester megkérdezi, hogy 5 hónap elteltével milyen változás van annál a családnál, ahol
gond volt az élelmezésselés egyéb más téren.

yezető elmondja, hogy a gyermekeket alapellátásba vették. Jelenleg van a családnál
nagymamai és testvéri segítség,így nem szeretnék, ha a gyámhivatal kiemelné a családból a gyerekeket.
Problémák továbbra is fennállnak, annyi avákozás,hogy az apukának van már munkahelye.
Igazáből sem az óvodától, sem az iskolától nem kapnak olyan jelzést, amely indokolná a gyerekek azonnali

Keil Mihályné szakmai

kiemeléséta családból.

Dérnédr Varga Katalin jegyző elmondja, hogy hosszú időn keresztiil az nem jó a gyermekeknek,ha az édesanya
nem mutat készségetarra, hogy a magatartásán és a gyermekek ellátása terén vá|tozzon. Nehogy a gyermekek
szenvedjék e^meg.

Havrancsik Tibor polgármester megkérdezi, hogy van-e informáclő arről, hogy egy mogyorósbányai családnál
rendőri intézkedésre volt szükség. A szülők összeverekedtek

és a gyermek hílta ki a rendőrséget.

Keil Mihályné szakmai vezető váIaszában elmondja, hogy eddig még nem kaptak értesítésta rendőrségtől.
A beszámolóval kapcsolatban

a képviselőknek tObb kérdésiik,észrevételüknincs.
számo ló elfo gadás át.
szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.

szav azásr a

A

A

b o c s áj tj

aa

Havrancsik Tibor polgármester

b e

képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkiil elfogadják a beszámolót és az alábbiak szerint

döntenek.
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete

a

Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálat éves beszámolőját avégzett munkájáról és tett intézkedéseiről - elfogadja.
azonnal
Határidő:
Hawancsik Tibor polgármester
Felelős:

Havrancsik Ttbor polgármester köszönti
Margitot.

a Tát-Mogyorósbánya

Intézményfenntartó Tarsulás vezetőjét Schmidt

Elmondj a, hogy azért küldött meghívót a részére, mert igaz, hogy a társulási beszámoló csak a következő

testületi

ülés napirendi pontja, de azt követően már nyári sziinet lesz és szabadságolások, ezért a testület felé érkezett
jelzések miatt - többen szeretnék igénybe venni a táti bölcsödét - szükséges a várható gyermeklétszámok
alakulásáról, a ferőhelyekről és a csoportok létszámának alakulásáról tájékozódní, így át is adná a szőt
lrfi ézményv e zető

as

szonynak.

Schmidt Margit intézmény vezető elmondja, hogy 14 férőhely van a bölcsödében és 21 gyermeknek lenne rá
igénye. Ősne |2 gyermek mehetne óvodába, de ennek az a fuggvénye, hogy a gyermek átkerüIhessen az óvodába

-

betöltötte

a két évet és szobatiszta. Szakmai szempontból a gyermekek óvodai kezdésénekideá|is időpontja a

szeptemberi kezdés.

Havrancsik Tibor polgármester megkérdezi, hogy a bölcsődei felvételnél a jelentkezési sonend dönt? A
Mogyorósbanyiáról jelentkező igényeket mikortól tudjak fogadni?

Schmidt Margit vezető elmondja, hogy lehet előjegyzést kérni és nem a jelentkezési sorrend dönt, hanem pld az
is fontos, hogy mindkét szülő dolgozzon - erről kérik a munkáltatói ígazolást. Szeptembertől tudnak
gyorósbányai gyermeket fo gadni, addigra le sz iiresedés.
Mivel a bölcsőde körzete Tát és Mogyorósbánya, erről a két településről vesmek fel gyermekeket,

mo

Dérnédr Varga Katalin jegyző elmondja, hogy 14 fő a bölcsőde befogadó képessége, de ebből csak l0 hely
államilag flnanszlrozoít Úgy ttínik ez eg;rtc kevesebb lesz, tehát a jövőben biztosan el kell majd gondo|kodni
valamifele bővítésen, amelynek persze nagyon sok összetevője

van.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy jelenleg egy olyan gyermek van, akinek szüksége van fejlesáő

pedagógusra és már jelezték az óvoda vezetőnek, hogy varhatóan anyár folyamán jön még két kisgyermek, akiknél
még nem fudni, hogy szükség lesz-e fejlesáő pedagógusra. Megoldható lesz majd a fejlesáő pedagógusi el]átás?

Schmidt Margit vezető elmondja, hogy a fejlesáő pedagógusra akkor van szükség, ha ezí szakértői vélemény
támasztja alá. Jelenleg van olyan képesítésűpedagógus, akivel az igény megoldható.

Dérnédr Varga Katalin jegyző elmondja, hogy jelenleg nem vagyunk kijelölt intézményarra, hogy SNI-s
gyermekeket fogadjunk, az Alapítő Okirat nem tartalmazza. Táton és Mogyorósbányán is van olyan gyermek, aki
SNI-s, így azt íewezzik, hogy az Alapító Okiratunkba felvesszük en a feladatot és így igényelhetjük rá a
normatívát is. Ha eá nem tesszük, akkor is gondoskodni kell a gyermekekről esetleg olyan formában, hogy más
településre járnak, ami

- különösen

ilyen esetben

- nehezíti a család

Havrancsik Tibor polgármester megkérdezi, hogy fog alakulni

a

helyzetét.

mogyorósbányai gyermeklétszám az óvodában.

Margit vezető elmondja, hogy őszre 24 gyermekmarad az óvodában, jelenleg 3 új jelentkező van és két
aki
2,5 éves és ehhez jöhet még év közbeni igény még.
olyan,
Schmidt

Seresné Papp Zsuzsanna képviselő elmondja, hogy ha tartósan 34 fővel üzemel az ővoda, szükség van csoport
bontásra, és ezzel egyidejűleg természetesen óvoda pedagógusra is, akikkel lehet határozott idejű szerződést kötni.

ifj Havrancsik Tibor képviselő ha a csoport

létszámot bontani kell, akkor kell plusz óvodapedagógusra és

fejlesáő pedagógusra is szükség van?

Seresné Papp Zsuzsanna képviselő szerint

jó

lenne olyan óvodapedagógust felvenni, akinek van fejlesáő

végzettsége is.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az őszi álláshirdetésre sem volt jelentkező, ha szükséges a
csoportbontás és ezzel egyidejűleg az álláshkdetés, akkor még idejében kell lépniink. Fontosnak tartotta, hogy
ezekről a kérdésekről most beszélt a kópviseló-testület, mert így idejében intézkedhetnek az őszi indulás előtt és
ehh ez

kéri j e gy zőasszony és intézményv ezető asszony

se

gítségét.

4. Napirend:

Egyebek

a)

Aranyosi László kérelme

Havrancsik Tibor polgármester ismerteti a képviselőkkel a kérelmet (a kérelem a jeg,,zőkónyv 3. számú
mellékl ete) és átadj a a szót jegyzőasszonynak

Dérnédr Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a kérelmezőnek a jelenlegi Vörösmarly utcában van egy garázsa,
melynek engedélyét annak idején más hell.rajzi számta adtak ki - hogy akkor ki hibázott, azt már nem lehet
eldönteni - és most aú. szeretné, ha a valós helyen kerülne felti,intetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Ehhez
szükséges a képviselő-testtilet haíározata anól, hogy a közútból kivonja, ezáItalforgalomképessé válik a terület, de
ez ezt a kérdéstmég alaposan át kell gondolni. Figyelembe kell venni a jelenleg érvényben Iévő szabáIyozásí

tervet is. Természetesenezzel költségek is keletkeznek, melynek a viselése akérelmezőt kell, hogy terheljék. A
következő testületi ülésre remélhetőleg már döntési javaslatot lehet beterjesáeni.

b)

Vízátereszekállapota

jelenlegi csapadékos idő miatt sok helyen az átereszek eltömődnek, mert az
ingatlan tulajdonosok nem takarítják azokat. Kéri jegyzőasszon}t, hogy egy tájékoztató levéllel hívjuk fel a

Havrancsik Tibor elmondja, hogy

a

lakosság figyelmét arra, hogy ez azingatlan tulajdonosok feladata.
Ugyancsak ehhez kapcsolódna a Szőlősor hivatallal szembeni oldalán lévő tulajdonosoknak is kerüljön kiküldésre
levél a gazmentesítéssel kapcsolatosan.

2 fő

Táiékoáatásul még elmondja, hogy

közmunkást közvetített

ki a

Munkaügyi Központ, akik 95 %-os

támogatással 2 hónapig lesznek az önkormányzatnál.
c) Nvitvatartási idő módosítás

Dérnédr Varga Katalin jegyző tájékoztatta a képviselő-testtilet arról, hogy a Cuki söröző

kérte a hét végi nyitva

tartás me ghosszabbítását.

Ezt követően a képviselők még a gyermeknappal kapcsolatos teendőket beszélték meg.
A napirendi pont megvitatása kapcsán haíározathozatal nem történt.

zárt

ülés elrendelése

Havrancsik Tibor polgármester javasolta, hogy
tárgya\la Krecz Dániel önkormányzati

Eá

követően

a

a

képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) a) pontja alapján zárt ülésen

segély iránti kérelmét.

képviselő-testiilet

a 4. sz.

előterjesáésben szereplő előterjesztés

zárt ülésen történó

megtargyalás árőI szavazott, a szavazásban a polgármester és 4 képviselő vett részt.

A képviselő-testiilet az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását 5 igen szavazattal (ellenszavazat
nélkül) egyhangúlag elfogadta és meghozta

u

és tartózkodás

.

55/2014. (V. 28.) számú határozatot:

Mogyorósbanya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
segély kérelmével kapcsolatos előterj esztést.

zifu:t

ülésen rargyalja Krecz Dániel önkormanyzati

Hataridő: azonnal
Felelős: Hawancsik Tibor polgármester

A

testületi ülésen több napirend, kérdés,hozzászőIás nincs, a képviselők munkáját megköszönve
az ülést bezárja 14 óra 45 perckor.

Tibor polgármester
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Havrancsik Tibor

polgármester
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Seresné Papp Zsuzsánna
képviselő j egyzőkönyv hitelesítő

Havrancsik

