
Jegyzőkönyv

Készült: Mogyorósbanya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.
augusáus t3-án 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Mogyorósb ánya, Szőlősor u. 1 .

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

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a képviselő testtilet tagaít és a jegyzőasszonyt. A
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dérné dr. Varga Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére
a soron következő képviselőt Somogyi Mihály alpolgármestert.
Elmondja, hogy a rendkívüli iilés megtartására azért kerül sor, mert az ebr rendszerben
rögzitett vis maior pályázat benyújtásához a szakértői anyag elkészült és a testiilet döntése

szükséges atényszátmok ismeretében, meg kell válasáani a Helyi Választási Bizottság tagjait
és pót-tagjait, valamint árgyalni kell a zenekar által benyujtott kérelemről és a beérkezett
áraj ánlatokb ő| a tewező kiválasztásaról.

Ezek alapjrán a tervezett napirendi pontok a következők:

1.) Döntés vis maior páIyénatbenyujtásaról

2.) A Mogyorósb ány ai Fúvószenekar Egyesület kérelmének megüírgyalása

3.) A Helyi Választasi Bizottság tagjainak és póttagiainak megválasztása

4.) A Jókai utca belteruleti víruendezés engedélyezésttew elkészítésére és a viz1ogí
engedélyezés megszerzésére tervező kiváIasztása

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanaka napirendi pontok
elfogadásáró1.
A szavazásban a polgrirmester és négy képviselő vett részt
A képviselő-testület egyhangúan, 5 igen, 0 nem szavazattal a napirendi pontokat elfogadjak.
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete az ülés napirendi
pontj ait a tew ezet szerint elfogadj a.

Határidő: azowtal
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

1. Napirend

Vis maior pályázat benyújtása



Havrancsik Tibor polgármester ismerteti a képviselő-testtilettel, hogy az ebr rendszerben
előzetesen benyújtott anyaghoz a szakértői anyag elkószült, a táti pénzügyes kolléganők
ennek alapján összeállítottak a benyujáshoz sziikséges anyagot, mely taftalmazza a

káresemény helyreállításrának költségeit. Atervezett költség 10.418.350.,- Ft, melyből 10 %-

önerő mellett azígényelt vis maior tímogatás 9.376.515,- Ft.

A napirendhez a képviselők tészérőL kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgármestetszavazásrabocsátjaahatározati javaslatelfogadását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatlal, tartőzkodás nélkül elfogadják a javaslatot és az
alábbiak szerint döntenek:
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A Mogyorósbánya Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete ülésén űgy hatéttozot|,

hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: 2014. év júliusi rendkívüli időjarás miatt kialakult havária
helyzet utáni helyreállítás
Helye: Mogyoróbánya Község közigazgaási területe
Petőfi utca 34-72 ( hrsz.: 565117), Fő utca 102-1l0 (hrsz.: 565lI7)vízelvezető arok, Sport
u:tca, Fő utca, Szőlősor utca (brsz.: 84) út

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2014. év oÁ

Saját forrás (biáosítási összeg nélkül) 1.041836- Ft t0 %
Biáosító kártédtése 0,- Ft 0 %
Egyéb forrás 0,- Ft 0 %
Vis maior támogatási igény 9.376.514.- Ft 90 %
Források összesen: 10.418.350,- F't l00 %

A károk helyrerállításának (költségvetés alapján) tewezet összköltsége 10.418.350,- Ft
- melynek fedezetét az önkorményzatnem tudja biáosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a kareseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, de
arra biztosítás nem köthető.

Így a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biáosítással nem
rendelkezik, az adott kareseményre biáosítási összeget nem igényelt.

Az önkormányzat vállalja a karosodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkorm tnyzatmás - a tulajdonában lévő - vagyontarggyal afeladatátnem tudja ellátni.

A testi,ilet a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szőlő Il2014. (I.28.) számű
Költségvetési Rendeletében biztosítj a.



Atestületf elhaáImazzaapolgármestertazigénybejelentésbenyújtásara.

Határidő: azonnal
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

2. Napirend

A Mogyorósbányai Fúvószenekar Eryesület kérelmének megtárgyalása

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy azenekar,mint minden évben ismételt

kérelemmel fordult a képviselő-testiilethez. (a kérelem a jeglzőldnyv. 1. számú melléklete)

Az augusztusban megrendezésre kerülő Nyrárzaró Fesáivál idejére szeretnék az

önkormányzati tulajdonú sportpálya területét tédtésmentesen igénybe venni.

Mint minden évben az önkormányzattérítésmentesen adja át a sportpályát azenekat részére.

A rendezvény megrendezéséhezmég a Kistérség rendezvény sátrát is biáosítjuk azenekar

részére.
A napirendhez a képviselők részérőI kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgármesterszavazásrabocsátjaahatározati javaslatelfogadását.

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, 1artózkodás nélkül elfogadjak a javaslatot és az

alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkormanyzatínak
Fúvószenekar Egyesület kérelmének helyt ad

sportpálya területét 2014. augusztus 15-16-i
rendelkezésére bocsájtj a.

Határidő: 2014. augusztus 15.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Képviselő-testülete a Mogyorósbányai
és az önkormanyzat tulaldonáú. képező
időpontra térítésmentesen az egyesület

3. Napirend

A Helyi Választási Bizottság tagiainak és póttagiainak megválasztása
Havrancsik Tibor polgármester felkéri Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszonyt a napirend

ismertetésére.
Dérné dr Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy az írásos előterjesaést a képviselők
megkapták ( az előterjesztés a jeglzőlúnyv 2. számú melléklete)

Elmondja, hogy a választási bizottság tagjaiban annyi avá|tozás, hogy Nemes Pálné póttagbÓl

valasztási bizottsági tag lenne és Herter Mártonné nem került felkérésre.



A napirendhez a képviselők részérő| kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po l gárme st er szav azásra bo c sátj a a hatáx ozati j avaslat elfo gadását.

A, szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazaltal, tartőzkodás nélkül elfogadják a javaslatot és az

alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbránya Község Önkormányzatínak Képviselő-testülete jóváhagyja a HVI
vezetőjének indítványát a Helyi Választási Bizottság tagjairól és megbízza a polgármestert a

bizottság tag|ai eskületételének lebonyolításával.

HVB tagok

Daniel Mihály elnök Mogyorósbánya, Kastélyköz ltca 4.

Birkés Ferencné Mogyorósbánya, Jókai M. utca 2.

Aszódi Gáborné Mogyorósbánya, Orgona utca 3.

Barina Józsefné Mogyorósbánya, Orgona utca 2.

Nemes Pálné Mogyorósbánya,Szőlősor utca 7.

HVB póttagok
Adamcsik Józsefrré
Teberi Mónika

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos

Mogyorósbánya, Jókai M. utca 8.

Mogyorósb ánya, Szőlősor utca 8.

4. Napirend

A Jókai utca belterületi vízrendezés engedélyezési terv elkészítésére és a vízjogi
en gedélyezés me gszerzésére tenl ező kiválasztása

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a belterületivízrendezés tervezésére három
vállalkozás nyújtou be arajanlatot (az árajánlatok a jeglzőkönyv 3, számú mellékletei )
Elmondja, hogy információk szerint az ősz folyaman pályáaat kerül majd kiírásra belteruleti
vízrendezés témában, ellhez azonban rendelkezni kell vízjogi engedélyes terwel. A Jókai
utcában olyan rendezésre kerülne sor, amelyben a jelenlegi lefolyórendszer kerülne átépítésre
és az övarok fogadójanak átépítése is elkészülne.
A benyújtottárqénlatok alapjan javasolja a legkedvezőbb arujánlatot beadó PARTNER
Mérnöki Iroda Kft ajanlatát elfogadni és ismerteti ahatározattjavaslatot.

A napirendhez a képviselők tészéről kérdés, észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
p o l gárme st er szav azásra boc sátj a a hatfu ozati j avaslat elfo gadását.

A szavazásban a polgiármester és négy képviselő vett részt.
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A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatlal, tartózkodás nélkül elfogadják a javaslatot és az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai utca
belteruleti vízrendezési terv elkészítésére és a vílogi engedélyezés megszerzésére

benyújtott arajanlatok közül a PARTNER Mérnöki Iroda Kft által benyújtott

araj-futlatot fogadja el 750.000,- Ft + ÁFA, azaz 952.500,- Ft összegben.
Felhatalmazza a po|glirmestert a szerződés megkötésére és a teljesítést követő
kifizetés intézésére.

Hataridő: azonnal
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

Havrancsik Tibor tájékortafta a képviselő-testíiletet arról, hogy előkészítés alatt van egy 100
o/o-os energetikai pályéna| melynek keretében a művelődésíhéa, az orvosi rendelő és a hivatal
épülete kerülne felújításra. Folyamatban van a felmérés, pontos számadatokat eá követően
tud majd mondani. A nyilászérők cseréje, a fiités korszerűsítés és a külső hőszigetelés lenne

megoldva, kibővítve a napelem és napkollektor felszerelésével.

Somogyi Mihály alpolgármester szerint is legyen apáiyánatbenyújWa.

Seresné Papp Zsuzsanna képviselő elmondj4 hogy a művelődési hánat már korábban is
terveáiik felújítani.

Kríszeg Csaba képviselő elmondja, hogy Gáspaí Edit - bár jelentette, hogy a parlagfií
kaszálást elvégeáe - a kerítése mellett nem oldotta meg, így kéri, hogy ismételten kerüljön
felszólításr a az ingatlan rendbe tételére.
Kéri még, hogy az utcájuk feletti ftildtulajdonost keressék meg, hogy más irrányba szántson és

legalább egy mély vízhevezető baré.r;dén hagyjon a ftildje mellett, mivel a sok eső az ő
kertjeikben folyik most le és okozott kárt.

Eá követően a képviselő-testület átbeszéIte a következő időszak feladatait, a Bányásznap, a

Mazsorett fesztivál és aztttátadás előkészületeit, döntéshozatal nem történt.

A testületi ülésen több napirend, kérdés, hozzászőIás nincs,
megköszönve Havrancsik Tibor polgármester az ülést bezárjal3

a képviselők munkáját

,-l/a,l,qr-^Z
Havrancsik Tibor
polgármester

Jmw*}1,, l",:(1

alpolgrármester j egyzőkönyv hitelesítő

arga Katalin
JegyZo


