Jeryzőkönyv

Készült:

Mogyorósbiinya Község Önkormányzati Képviseló-testületének 2014.
szeptember 24-étl 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Mogyorósb ánya, Szőlősor u.

1 .

Jelen vannak: Havrancsik Tibor polgarmester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Havrancsik Tibor képviselő
Kdszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Dérnédr. Varga Katalin jegyző
Beck Eva pénzügyi csoportvezető

a képviselő testület tagiait és a jegyzőasszony,t.
Megállapítja, hogy az ülés hatátrozatképes. A jegyzőkönyv vezetésérefelkéri Dérnédr. Varga
Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésérea soron következő kópviselőt Seresné Papp

Havrancsik Tibor polgármester köszönti
zsuzsarutát.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek sorába az egyebek napirend kerüljön
felvételre, majd ismerteti a napirendi pontokat
Ismerteti a tew ezett napirendi pontokat.
1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt hataridejű
hatérozatok<től,tá4ékoztatásaberuhazásokállásáról
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester

2.) Mogyorósbiinya Község Önkormanyzat2}l4. évi költségvetésének I. féléviteljesítése
Előadó : Hawancsik Tibor polgármester

3.)

Mogyorósbanya Község Önkormányzatának 8l20I4. (IX.24.) rendelete M

önkormányz at 201 4. évi költségvetéséről szóló Rendelet módosításáról
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester
4.)

A Táti Közös ÖnkormanyzatíHivaálz}t4.I. felévi költségvetésének teljesítése
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

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

6.)

Beszámoló az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú KistérségiTarsulás 2014. I. félévi

tevékenységérő1

Előadó
7.

) ÁROP

:

Havrancsik Tibor polgármester

l A.3 -20 l 4 pály azattal kapcsolato s táj ékoztatás
Előadó: Hawarrcsik Tibor polgármester
.

8.) Kegyeleti közszolgáltatási

szerződés

Előadó

:

Havrancsik Tibor polgármester

9.) Döntés a megyei önkormányzatíártalékból igényelhető támogatás benyújtásáról

Előadó: Havrancsik Tibor
10.) Egyebek

Zártúlés

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak

a napirendi pontok

elfogadásaró1

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testíilet 5 igen 0 nem szavazattal tartőzkodás nélkül elfogadja az
napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.
81,

12014. lIX. 24.\ számű

előterjesztett

határozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak Képviselő-testtilete az ülés napirendi
pontjait a módosításnak megfelelően állapítja meg.

Határidő: azomal

Felelős:

HavrancsikTiborpolgármester

l. Napirend:
Beszámoló a két ülós közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű
határ ozatokró l, táj éko ztatás a b etuházás ok állás áró l

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti
megkapták, (a jegyzőkónw ]. számú melléHete)
Kiegészítéskéntannyit tesz még hozzá, hogy
ismertetrrivalója

A
po

napirendhez
1

gárme

st

az

besztímolót a képviselők

egyebek napirend keretében lesz

a képviselők részérőltöbb kérdés,észrevétel nincs, Havrancsik Tibor

er szav azásra bo

c

sátj a a határ

o

zatt j avas lat elfo gadás át.

A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatlal,tartőzkodás nélkül elfogadjrák az előterjesrtést és az
alábbiak szerint döntenek:

82

l20l4. (IX. 24.| számú határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
beszrámolóját a 2014. junius 25.- szeptember 24. közötti időszakban végzett
munkáj aról és tett intézkedéseiről - elfo gadj a.

Haüáridő:

Felelős:

azowtal
Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:
Mogyorósbánya Község Önkormány zat 2014. évi költségvetésónek I. féléviteljesítése

2.

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Beck Eva pénzügyi csoportvezetőt, ha van
kiegészítenivalója a napirendi ponthoz, akkor tegye meg.

Beck Eva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az írásos előterjesZést, valamint az e\lhez
kapcsolódó táblánatokat a képviselők megkapták (az előterjesztés a jeglzőkónyv 2. számú
melléklete) szóbeli kiegészítéstnem kívan tenni, ha van a képviselők részérőlkérdés,akkor
szívesen megválaszolj a.

Havrancsik Tibor polgármestet szavazásra bocsátja

A

a napirendi pont elfogadását.

szavazásban a polgármester és nógy képviselő vettrészt.

képviselő-testület 5 _igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja
Mogyorósbánya Közsé g 2014 . évi I. félévizérását és meghozza az alábbi hatérozatot

A

83 l

201 4. (IX.

2

4.\ számű határ ozat

Mogyorósbránya Község Önkormanyzat Képviselő-testülete a20I4. évi költségvetés I. feléves
telj esítésételfo gadj a:
69 080 000 F't bevétellel
32 602 000 Ft kiadással
ebből:
Személyi

juűatús
Jórulékok
Dologí kiaddsok
Szocíúlíselláttúsok

6 179 000

l

673 000
10 871 000
1 162 000
Fejlesztések,felújítások10 260 000
2 457 000

Függőkíadúsok

valamint 36 478 000 Ftbankszámlamaradvannyal
az I, 2, 3, 4, 5 o 6, 7, 8. és 9. mellékletek alapjan.

Hatráridő:

Felelős:

3.

azowtal
Havrancsik Tibor polgármester

Nanirend

Moryorósbánya Község Önkormányzatának 8t20l4. (IX.24.) rendelete
önkormányzat

2014. évi költségvetéséről szóló Rendelet módosításáról

az

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Beck Eva pénzügyi csoportvezetőt, ha van szóbeli
kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg.

Beck Eva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az írásos előterjesztést, valamint az ellhez
kapcsolódó táblánatokat a képviselők megkaptak (az előterjesztés a jegyzőkonw 3. számú
mellékl ete) szóbeli kiegészítésenincs.

A
p o

napirendhez
1

A

gárme

st

a

képviselők részérőIkérdés,észrevételnings, Havrancsik Tibor

er szav azásra

bo

c

sátj a a rendel et-t erv ezet elfo

szavazásban a polgármester és négy képviselő vetttészt.

képviselő-testiilet 5 igen
költségveté sről szóló rendelet-te

A

gadását

és 0 nem

szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a

rv ezetet, és me galkotj a

MocyoRÓsnÁNy,q.

rözsnc öNxonvrÁNyz.lrÁNAK

(IX.24.) rendelete
az önkormányzat2ltl. évi költségvetéséről szőI.ő ll201,4. (I.28.) rendelet ( a
továbbiakban: Rendelet) módosításáról
8 1201,4.

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az áIlamhántartásról szőlő 20II.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapjan - az Alaptöwény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következóket rendeli
el:

1.§

A

és szeptember 10. köz<itt pótelőiranyzatként biáosított állami
pénzeszközök,
valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt
támogatások, átvett
a Rendelet 2. § (1) bekezdésébenmegallapított
(1)

2014. janurár 1.

Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
módosítja és az önkormányzat2}l4.

-2138 E Ft-tal
-2138 E F't-tal

évi

módosított költségvetési bevételét 77 705 E F't-ban
113 604 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását
35
899 E Ft-ban
költségvetési
összegét
a
egyenleg
EF,t
0
-ebből működési hiány
35 899 E Ft
felhalmozási hiány

állapítja meg.
(2)

A kiadási föösszegen

673EFt
IZ 549EFt
3 403 E Ft
20 535 E Ft
2 759 EFt
3 427 EFt

42

Ft
522EFt
0 E Ft
908 E Ft

70 931 E

65

belül

a

módosított kiemelt előiriányzatokat

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttaüások
Munkaadókat terhelő jrárulékok és szociális hozzájáru|ási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési tartalék

Felhalmozási költsógvetés módosított kiadásai
Felujítások
- ebből : EU-s fonásból
Beruhrázások

Ft
1 500 E Ft
3 001 E Ft
0 E Ft
0E

jo

-

ebből: EU-s forrásból
Egyéb felhalmozási kiadások
Fejlesáési tartalék
Finanszírozási kiadások

gcímenkéntimego s zlásban rillapítj a me g.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek fonásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megosz|ását önkormrányzati szinten, továbbá a ftnanszitozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. ]. melléklete alapján hatátrozza meg a képviselőtestület.

(4)

A

bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, allami (áIlamígazgatasi) feladatok szerinti
bontásban az ],2., ].3.,, ].4. mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A múködési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormrányzati szinten a 2.]. és a 2,2. melléklet ftszletezi.

(6) A felhalmozási hiany belső finanszirozásÉnak érdekébena képviselő-testület az előző év
költségvetési maradviányaíBk igénybevételétrendeli el 15.019 E Ft összegben.

(7)

további 20.880 E Ft összegű felhalmozási hiány ftnanszírozására az önkormányzat
^
hitelfelvételeket tervez az aléhbíakszerint:

E Ft összegú hitel felvételérevan sziikség az I. világháborus emlékmű
megvalósíáséútoz, illetőleg az önkormányzat által megnyert támogatás (KDOP)
önrészének hitelből történő biztosítása további 18.584 E Ft összeg, melyről a Kormányt
tájékoztatni kell.

2.296

2.§
A Rendelet 3.§ (8) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat a kiadások közt 3.427 E Ft riltalanos tartalékot és 3.001 E Ft céltartalékot
állapít meg.

3.§

A Rendelet

1.1., 1 .2.,2.1.,2.2.,7.,9.I., és 9.1.1.mellékletei helyébe a rendelet
6.. 7. mellékletei lépnek.

l.,2.,3.,

4., 5.,

4.§

(l)Ez
(2)

a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és a

A rendelet kihirdetéséúlajegyző gondoskodik.

.t

Wk{!
jeg,lző

következő napon hatáIyátvesái.

,lag*§*)
polgármester

Napirend
A Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I. fólóvi költségvetésének teljesítése
Havrancsik Tibor polgármester felkéri Beck Eva pénzügyi csoportvezetőt, ha van szóbeli
4.

kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg.

Beck Éva pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az írásos előterjesáést, valamint az elthez
kapcsolódó táhLáaatokat a képviselők megkapák (az előterjesztés a jegzőkönyv 4. számti
melléklete) szóbeli kiegészítéstnem kíván tenni.

A

napirendhez

pol gárme

A

st

a

képviselők tészérőI kérdés,észrevételnincs, Havrancsik Tibor

er szav azásra

bo

c

sátj a a

rendelet-t erv ezet elfo gadás át.

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatla|,ár:tőzkodás nélkül elfogadjak az előterjesúést és az
alábbiak szerint döntenek:

84 l 201,4.

$X.2 4.\ számű iatár ozatz

Mogyorósbánya Község Képviselő-testiilete aTátíKözös ÖnkormtínyzatíHivatal2014.
feléves teljesítését
50.598.000 Ft bevétellel

évil.

es

49.913.000 Ft kiadással, melyből:
31.701.000 Ft
személyi
8.009.000 Ft
hozzá4érulásí
9.336,000 Ft
dologi

juttatás
adő
kiadások
fejlesztés
fiiggő kiadás

217.000Ft
620.000 Ft

valamint
685.000 Ft bankszámlamaradvánnyal

Napirend
Táti Közös Önkorm
5.

ány zati

az 1. és 2. mellékletek aLapjan fogadja el.

Hivatal költségvetósének módosítása

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Beck Ű)va pérungyi csoportvezetőt, ha van szóbeli
kiegészítenivalója a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg.

Beck Ú)va pénzngyi csoportvezető elmondja, hogy az írásos előterjesztést, valamint az elthez
kapcsolódó tébláaatokat a képviselők megkapták (az előterjesztés a jeglzőkönw 5. számú
melléklete) szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy a módosításta a bérkompenzáciő, a
bérmaradvány és aválasúási normatíva miatt került sor.

A

napirendhez

a

képviselők részérőIkérdés,ószrevétel nincs, Havrancsik Tibor

po 1 grárme st er szav azásra bo

A

c

sátj a a

határ ozati j avas lat elfo g adását.

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.

A képviselők

5 igen és 0 nem szavazattal,tarlőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:
85 l 20

1.

1

A.aX. 2 4.\ határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormanyzaténak Képviselő-testiilete

a Táti

Közös

Önkormanyzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a módosított bevételi és kiadási főösszeget
egyarént96.693 e Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azoma|

Felelős:

HavrancsikTiborpolgármester

2.kéri Tát Vráros ÖnkormanyzatánakKépviselő-testületét, hogy a Táti Közös

Hivatal 2014. évi költségvetésének módosíását

a

Önkormányzati

székhely-település,

Tát

Város

Önkormany zaténak 20l 4 . évi költségvetésében szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős:

HavrancsikTiborpolgármester

Napirend
Beszámoló az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú KistérségíTársulás 20t4. I. félévi
6.

tevékenysógérő|

a napirendi ponthoz kapcsolódó
jeglzőkönyv
előterjesáést a képviselők megkapték ((az előterjesztés a
6. számú melléklete)
Ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri képviselő tarsit, szavazzanak a határozati
javaslatról.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatlal,tartőzkodás nélkül elfogadjak az eiőterjesrtést és az
alábbiak szerint döntenek:
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy

86 l 20

1
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4.\ határ ozat

Mogyorósbánya Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete úgy dönt, hogy azEsztergom
és Nyergesújfalu Többcélú KistérségiTarsulás zaW. I. félévestevékenységérőlszóló
beszámolój át elfo gadj a.
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
Határidő: azownl

7.

Napirend

Ánop

l,.

A.3 -20l, 4 p á|y ázattal kap

cs o

lato s táj ékoztatá s

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos tájékoztaíást a
képviselők megkaptak (az előterjesztés a jeglzőkönw 7. számú melléklete). Elmondja, a
páIyáaatot Esáergom Varos Önkormányzata nyujtja be, majd ismerteti apályánat célját és
feltételeit.

Esáergom Varos Önkormányzata, mínt játásszél<hely önkormányzat jogosult a ,,Területi
együttműködést s9sítő programok kialakítása az önkormanyzatoknál a konvergencia
ré giókban" című, AROP- 1 .A .3 . -20 I 4 kódszámú páIy ánaton résá venni.
Pályázat célja
Jelen egyfordulós pályázati konstrtlkció olyan modell jellegű együttműködési programokat
térrtogat, amelyek célja az egy jaráshoz tartoző települések, helyi szereplők közötti területi
együttműködések kialakítása és megerősítése a tarsadalmi felzátkőzást elősegítő és a helyi
esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó - a jirásszékely települések által
ellátott

- koordináció

s

tevékenységme gvaló sításával.

Pá|yázás feltételei
A páIyázat keretében konkrét, jól körülhatarolható fejlesztési intézkedések végrehajtására
nyílik lehetőség járásszékhely települések önkormányzatai szárnára. Csak olyan
jrárásszékhely önkormányzat pályázhat, aki rendelkezik hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal (HEP), továbbá a járási szintű felzarkózási kerekasáal munkájában résztvevő
önkormányzatoknak is rendelkeznitik kell hatályos HEP-el. A páIyazatot benyújtő vállalja,
hogy a járási szintti együttműködések erősítése céljából a járásszékhelyhez tartoző összes
önkormanyzatot tájékoztatja az egyittműködés lehetőségéről. Továbbábirtosítja a részvételi
szándékot jelző önkormányzat bevonását a végrehajtás során, de legalább a PáIyazatt
feltételek címszó alatt meghatítrozott minimum számú önkormanyzatnak (g§§luakbga__a
települések 50%-a. de minimum 5 önkormán zat).
Az együttműködésre lehetősége van Mogyorósbánya önkormanyzatának is, a támogatói
rryilatkozat alűrását követóen apáúyáaat előkészítő munkálatait Esáergom megkezdte.

a

Napirend
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés
8.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos tájékoztatást

a

képviselők megkapták (az előterjesztés a jepg,lzőkönyv 8. számú melléklete).
A jegyzőasszonnyal történt egyeáetés arról, hogy a kegyeleti közszoIgáltatási rendeletünket
2015. évi változások miatt majd át kell dolgozni, hisz a szociális temetést kell majd
tartalmaznia. A rendelet átdolgozását a jegyzőasszony fogja elvégezni és az év végi testületi
ülésen kerül majd megtargyalásra. Jelenleg csak a közszolgáltatásí szerződés elfogadásáról
kell dönteni.
Ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri képviselő tarsait, szavazzanak a határozati
javaslatról
A szavazásban a polgrármester és négy képviselő vett résizt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazat7al,tartőzkodás nélkül elfogadjak az előterjesrtést és az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkorményzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kegyeleti
közszolgáltatási szerződést 2014. október 01-tő1 2024. szeptember 30-ig a rÉrHÉ
Temetkezési Kft-vel(2500 Esztergom, Malonyai u. 8.) köti meg.

Haüáridő:

Felelős:

9.

azonnal
Havrancsik Tibor polgármester

Napirend

Döntós a megyei önkormányzatitartalékból

igényelhető támogatás benyújtásáról

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a 7l20t4.(I.31.) BM rendelet alapján a
megyei önkormányzati tartalékból igényelhető tímogatás benyujtásához sztikség van a
képviselő-testület döntésére. Felkéri Beck Eva pénzügyi vezetőt, ismertesse a feltételeket a
képviselő-testület tagi aival.

Beck É)vapénzigyivezet8 elmondja, hogy a támogatást a nettó bérek, a kamatmentes kölcsön
és a ki nem fizetett számlak esetében lehet igényelni. Valószínű|eg Mogyorósbánya esetében
az E.ON villanyszámla kifizetéséreigényelhető támogatás.

Havrancsik Tibor polgármester szavazásra bocsátja

a napirendi pont elfogadását.

A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodas nélkül elfogadjak az előterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy trámogatási
megyei önkormárryzati tartalókíól és helyi önkormanyzatok
igényt nyújt be
működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítőtámogatásaról szóló
7l20I4.(I.31.) BM rendelet 2. § alapjan.

a

a

Hataridő: 20|3. szeptember 30.
Felelős : Havrancsik Tibor polgármester

10.)

Nanirend
Egvebek:
a) Gáspár Edit kontra önkormányzatiper

állása

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a felperes a per folyaásától elállt, így a
felmertilt költségeket neki kellett vállalnia. A bíróság döntése értelmében 453.717,- Ft-ot utalt
át az önkormányzat számLájára. Ugyancsak elállt a per folyatásátőI az Esáergomi Bíróságnál
lévő perben is. Az ezzel kapcsolatos költségeket szintén meg kell az önkormányzattészére
térítenie.
b) pénzüryi helyzet

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy apénzngyi csoporttól kért kimutatás szerint
a mai napipéruigyi helyzettink a következő.
A költségvetési számla egyenlege 11 millió forint. Ezen felül van7 és 1 millió forint lekötött
betéttink. Természetesen van még kifizetetlen sziimlánk az esőzéseket követően a murvás
utcák rendbe tételének számlája, illetve a gáa,víz és átramszálmLák, valamint a kamatmentes
kölcsön visszafizetése terheli még önkorm ínyzatwkat.
Összességében elmondhatjuk, hogy a pénzngyl, stabilitást sikerült fenntartanunk a
megvalósultbenhazásaink dacara.Ezútonköszöni meg apénzügyi vezető és csoportjának
munkáját a gazdálkodáshoz nyújtott szakmai segítségért.

c) buszmegálló

a képviselők
buszmegálló rendbetételénekgondolata. Négy vállalkozótól kért be árajénlatot az
elvégzendő munkara, egy helyi vállalkozó nem tudta bevállalni a munka e|végzését,három
árajánlatközül lehet így dönteni. Javasolja, hogy a legkedvezőbb érajánlatot benyujtó helyi
váIlalkoző kerüljön kiválasáásra,hisz a hirdetőtábla újjá építésétis magában foglaló
árajánlatmég így is a legkedvezőbb l.|09.290,-Ft.(az árajúnlatok a jeg,lzőkönyv 9, számú
mellékletei)
Kéri képviselő-társait mondj ak el véleményiiket.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja,hogy már korábban felmerült
részérőla

Somoryi Mihály alpolgármester támogatja

a

helyi vállalkozó kiválasztását.

Seresné Papp Zsuzsanna és Kríszeg Csaba képviselők szerint is kezdje el a munkát a
vállalkozó, hisz az élet nem állhat Le azért, mert válasáások lesznek. Különben is
balesetveszélyes és esáétikailag is rontja a faluközpont képét.
Ezt követően a képviselő testület dönt a benyújtott arajanlatokrői. azalábbiak szerint.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazaítal,tartőzkodás nélkül elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:
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Mogyorósbanya Község Önkormányzat képviselőtesttilet úgy dönt, hogy a helyi buszmegálló
és hirdetőtáblaiajáépítésére benyújtott rárajránlatok közül Dániel Gábor egyéni vállalkozó
(2535 MogyoróJbanya, Alkotmanyu. 9.) étrajánlatát fogadja el 1.109.290,- Ft összegben.
Felhatalmazza apolgármestert avál|alkozóval kötendő szerződés aláirására és a teljesítést
követő kifizetésre.

Haáridő:
Felelős:

azonna|
Havrancsik Tibor polgármester

zárt íiléselrendelése
Havrancsik Tibor polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a Mötv. a6. § (2) a)
pontja alapjan zárt ülésen targyalla Pásztor Vince önkormanyzati segély és Nagy Mikiós
Tibor ápolási díj iranti kérelmét.
10
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követően a képviselő-testület a 10. sz. előterjesztésben szereplő előterjesztés zátrt ülésen
történő megtargyalásaról szavazott, aszayazásban a polgármester és 4 képviselő vett részt.

A képviselő-testiilet az előterjesztés zéú.ülésentörténő targyalxát 5 igen szavazattal
(el|enszavazat éstartózkodas nélkül) egyhangulag elfogadta és meghozta a
90l
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatanak Képviselő-testtilete zértülésen tugyallaPásáor
Vince önkormányzati és Nagy Miklós segély kérelmévelkapcsolatos előterjesáést.
Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

A testületi ülésen több napirend, kérdés,hozzászőIásninc§, a képviselők munkáját
megköszönve Havrancsik Tibor polgármester az ülést bezéqal4 &a 35 perckor.

}la*.*J

-

Havrancsik Tibor

polgármester

§ao-r^|afut ?o*r>é,!Seresné Papp Zsuzsanna
képviselő jegyzőkönyv hitelesítő
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