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Készült: Mogyorósbánya Község ÖnkorményzatiKépviselő-testületének 2014. október
27 -én 17 .00 &aí kezdettel megtartott tinnepi alakuló üléséről

Az ülés helye: MűvelődésíHaz
Mogyorósbánya, Petőfi S. u.34.

Jelen vannak: Havrancsik Tibor Mihály polgármester
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Baloghné Mezei Rita képviselő
Havrancsik Tibor képviselő
Poszpisek-Nemes Bernadett képviselő
Dérné dr. Varga Katalin jegyző
Birkés Ferencné HVB elnök

Meghívott vendégek:
Kríszeg Csaba
Somogyi Mihály
Aszódi Gáborné
Barina Józsefné
Teberi Mónika
prohászka Tiborné

Hawancsik Tibor polgármester felkéri a megielenteket, hogy hallgassák meg a magyar és a
szlovák himnusá.

Köszönti a 2014. október 12-i önkorményzati választásokon megválasztott képviselő-testület
tagut, és minden jelenlévőt. Külön is köszönti Dérné dr. Varga Katalin jegyzőasszonyt, a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott tagjait, Mogyorósbánya Község Helyi
YáLasztási Bizottságanak elnökét és tagjait, meghívott és megielent vendégeket.

Megállapítja, hogy az a|aku/rő ülés hatarozatképes, mivel a képviselőtestület 4 tagsa közül 4
fló, valamennyi megválasztott testtileti tag, és a polgármester jelen van.

Az alakuló ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dérné dr. Varga Katalin jegyző asszonyt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Seresné Papp Zsuzsanna képviselőt.

Javasolja, hory a meghívóban közölt napirendet tárryalja meg a testület.

1.) Tá$ékoúatő a20l4.évi helyi önkormanyzati választások eredményéről.
Előadó: Birkés Ferencné HVB elnöke

2.) A képviselők eskütétele, esküokmány aláÉrása
Előadó: Birkés Ferencné HVB elnöke

3.) Polgrirmestereskütétele,esküokmány aláírása
Előadó: Birkés Ferencné HVB elnöke



4.) Alpolgármesterek megválasrtása, eskütétele
Előadó : Havrancsik Tibor polgármester

5.) Polgármesteriprogramismertetése
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadásáról.
A szavazásban apolgármester és négy képviselő vett részt.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendet elfogadta, ügyrendi módosító javaslat nincs.

93 l20l, 4. (X. 27 .| számű batár ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testi,ilete az ülés napirendi
pontjait a polgármester által történő előterjesztés szerint állapítja meg.

Határidő: azonna|
Felelős: HawancsikTiborpolgármester

Havrancsik Tibor polgármester tájékoúatja a testületet, hogy sztikséges a képviselő-testület
bizottság strukturájrának átalakítása is. A jogszabáIy lehetőséget ad arra, hogy ezt az a|aku|ő
ülést követő testületi ülésen tárgyalják, ezért erre november hónapban kerül sor a Szewezeti
é s Mtíködé si Szabály zat módosításával.

1.) Tájékoztatő a2014. évi helyi önkormányzati választások eredményéről.
Előadó: Birkés Ferencné HVB elnöke

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Birkés Ferencnét, a Helyi Választasi Bizottság
elnökét, hogy tájéko úatőjen a vá|asztás lebonyolításaról, eredményéről tartsa meg.

Birkés Ferencné HVB elnök

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő Urak!
Kedves Vendégek!

Tisáelettel és szeretettel köszöntök mindenkit településünk életének ezen a fontos
eseményén.

A Helyi Választási Bizottság nevében - amely válaszüíssal nyerte el megbizatását és
felelősséget vállalt aváIasztás lebonyolítására és jogszerűségének biztosítására- az alábbiak
szerint adok számot munkánkról:

A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjara tílzte ki az önkormányzati
képviselők és polgármesterek válasrtását) ugyanezen napon került sor a szlovák nemzetiségi
önkormányzati képviselők megválasztására is. Települési német nemzetiségi önkormányzat



választásátra képviselőjelölt hiányában nem került sor, akik a törvényes időn belül kérték a
német nemzetiségi névjegyzékre történő felvételtiket csupán területi és országos német
nemzeti sé gi j e l öltekre szav azhattak.

A községben a választási szervek, azaz a helyi váIasztási bizottság, a szavazatszámlálő
bizottságok és a helyi váIasztási iroda a jogszabályi előírások szerint alakultak meg. Időben
elkészült a választók nyilviántartása, időben és rendben megkapták településünk
válasáópolgárai a v áIasztási értesítőt a Nemzeti Választási lrodától.

Jelöltet ajanlant 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehetett. Községünkben a váIasztők
nyilvántartása szerint a vá|asztásra jogosultak szátma 7I8 fő volt. A választőjogi törvény
értelmében a váIasztőpolgárok legalább 3 %-ának ajánlása volt szükséges a polgármester
jelöléséhez, egyéni listás képviselőjelölt pedig azlehetett, aki a választőpoIgélrok legalább 1

Yo- ának aj fulását me gkapta,

A jelöltállítási időszakban 10 fő kérte önkormányzati képviselőjelöltként történő
nyilvántartásba vételét. I fő a FIDESZ-KDNP jelölésében indult, 9 fő pedig fiiggetlen
jelöltként.

A polgrármesternek induló két fő jelölését a váIasztási bizottság szintén elfogadta. Mindkét
jelölt fiiggetlen jelöltként vetette nyilvántartásba magát és akként nyilatkozott, hogy a
pol gármesteri feladatot főállásban kívánj a ellátni.

Ugyancsak rendben találta és elfogadta 3 fő szlovtík nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelölt jelöltségét is, akik a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú
Szetvezet, mint jelölő szewezetajánlásáva| indultak a válasááson.

A jelöltajanlás és ellenőrzés törvényességét és a feldolgozás pontosságát a rendelkezésre álló
központi számitő gépes progíam biáosította.

A jelölések Iezárása után döntően avélasztások technikai előkészitése került előtérbe. Ezen
időszak legfontosabb eseménye a két informatika főpróba volt, melyeken a felmerülő
technikai hibák kijavításra kerültek. A vélasztási szervek, a váIasztási iroda munkatársai
felkészültek aváIasztás napi és art követő feladataik végrehajtására.

A szavazás vasárnap reggel 6.00 órától 19.00 óráig tartott. A szavazatszámlálő bizottságként
is működő választási bizottság kitartó munkájának köszönhetően még a szavazás éjszakájan
megszületett az előzetes jogi eredmény. A szavazőkörben többször történt a szavazatok
átszém|álása a tévedések kizárása céljából.
A jegyzőkönlwből a következő szánnszerű adatokat állapítottuk meg. A szavaztson 563
választópolgár jelent meg, amely aválasztőjogosultak 78 oÁ-a.

A polgármester jelöltel<re 552 érvényes szavazatot adtak, amely a megjelentek számiának 98
oÁ-a.

A szavazatok megoszlása a jelöltek között:

Havrancsik Tibor 283 szavazatot kapott.
Vachaj a Zoltén 269 szav azatot kapott.



Községiinkben a megváLaszlhatő képviselők szátma 4 fő. A jelöltek közül azok jutottak

mandátumhoz, akí sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.

érvényes szav azatok száma

l. Seresné Papp Zsuzsanna 284
2. Baloshné Mezei Rita 28l
3. Hawancsik Tibor 270
4. Poszpisek-Nemes Bernadett 230

Tehát ők lettek a következő ciklusra a Képviselő-testület tagjai.

Az indulók további sorrendje:

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a törvény szerint 3 képviselővel alakul meg. A
szavazáson azok vehettek résá, akik szeptember 26. napjáíg kérték a nemzetiségi
névjegyzékbe történő felvételiiket. Mogyorósbányan 47 választópolgtír élt ezzel a
lehetőséggel, közüliik 46-anjelentek meg a szavazáson. A szavazati arány az alábbíak szerint
alakult:

5. Somogyi Mihály
6. Babocsai Livia
7. Daniel Mihályné
8. Kriszeg Csaba
9.MezeiZoltán

l0. Obermajer Rita

1. Babocsai Istvrinné
2.HéviziPáI
3. Mitrofan Krisztina

1. F,IDESZ-KDNP
2. JOBBIK
3. MSZP
4. DK
5. Együtt PM

200
l99
188
183
l27
116

38 szavazat
37 szavazat
29 szavazat

310
L28
65
18
13

Ók a szlovak települési nemzetiségi önkormányzat képviselői lettek.

A megyei közgyulés tagiait listás jelölés alapján kellett megválasztani. Településünkön az 534
érvényes szavazat megoszlása az alábbíak szerint alakult:

érvényes
szavazatokszána
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A szavazások eredményéről szőIő jegyzőkönyveket és határozatokat időben nyilvánosságra
hoztuk. október I3-án kifogás és egyben fellebbezés benyújtására került sor, melyet a
Komarom-Esztergom Megyei Válasáási Bízotísághoz a törvényes határidőben

továbbítottunk. A Megyei Válasáási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül

elutasította.
október 15-én újabb fellebbezés érkezett a polgrármester válasáás eredményéí megáIlapítő

Helyi Válasáási Bizottsági döntés ellen, melyet szintén a Megyei Választási Bizottsághoz
kellett továbbítani. A Megyei Választási Bizottság október 20-án a fellebbezést elutasította, a

HelyiYálasüásiBizottsághatározatáthelybenhagyta.
A megyei, területi váIasúási bizottsági dtintések ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nem

terjesztettek elő.

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselők, Vendégeink!

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik
tevőlegesen hozzájárultak a választások sikeréhez. Köszönet illeti a szavazáson megjelent

válasáópolgárokat. Kérem nemcsak őket, de a település minden lakőját, hogy segítse,

támogassa a polgármester úr, a képviselők munkáj áí. észrevételeivel, javaslataival és a
települési forumokon való aktív részvételével.

A mandátumhoz jutáshoz minden megválasáottnak gratulálok, munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánok.

A törvény szerint a megválasáott polgármester és képviselők kötelesek esküt tenni, melyre
ezűtonkérem fel őket.

Birkés Ferencné
HVB elnök

Havrancsik Tibor polgármester megköszöni a táj éko ztatást.

2.) A képviselők eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Birkós Ferencné HVB elnöke

Magyarországhe|yi önkormányzatiről szóló törvény 28. § (2) bekezdése alapján a települési
képviselő az alaklúő ülésen a Mötv. 1. melléklete szerint esküt tesz a képviselő-testület előtt.
Felkéri a HVB elnökét, hogy az eskü szövegét olvassa elő, kéri a képviselőket, hogy mondják
utána.

(Az eskü letételét követően a HVB elnöke a képviselőknek átadja a megbízőleveleket, majd
a|áirj ák az e sküokmányt. )

Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Birkés Ferencné IIVB elnöke

Birkés Ferencnó felkéri Havrancsik Tibor polgrármester urat, hogy tegye le polgármesteri
esküjét, majd írja aIáaz esküokmanyt.

(Az eskü letételét követően a HVB elnöke a polgármesternek átadjaa megbízólevelet, majd
aláirj a az e sküokmányt. )

3.)



Birkés Ferencné iinnepélyesen bejelenti, hogy Mogyorósbánya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete ezzel megalakult, Mogyorósbánya Község Önkormányzata képviselő-
testületének tagjai az önkormányzati törvénynek megfelelően gyakorolhatják
jogosítványaikat.

4.) Alpolgármesterekmegválasztása,eskütétele
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

Havrancsik Tibor polgtírmester elmondj a a napirendnek megfelelően személyi választási

ügyek tár gy alása követke zik.

Ezzel kapcsolatb an ájékoztatást ad a vonatkozó j ogszabályi előírásokról.
Az önkormányzati törvény rendelkezése szerint zárt ilést kell tartani a választáskor,
amennyiben a nyilvános tárgyalásba az érir1rett nem egyezik bele.

A személyes érintettség bejelentésére vonatkoző szabá|yokat ugyancsak alkalmazni kell.
Eszerint a képviselőtestület döntéshozatalából kizárhatő az) akit, vagy akinek a
hozzátartozőját az ügy személyesen érinti. A teleptilési képviselő köteles bejelenteni a

személyes érintettséget. Ak,lzérásről az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy
bármely települési képviselő j avaslatara a képviselőtestiilet dönt.

Akizar:ttelepülési képviselőt ahatÉtrozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

Az önkormányzati törvény értelmében a polgrármester javaslatára titkos szavazással,
minősített többséggel a polgrármester helyettesítésére, munkájanak segítésére, 1 vagy több
alpolgármestert váIaszthat a képviselő-testület. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagu közül válasá meg.

A hatályos SZMSZ szerint a képviselő-testület egy képviselői tagsággal rendelkező
alpolgármester mellé további egy képviselői tagsággal nem rendelkező alpolgármestert
választ.

Az az alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem taga a
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testíilet ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül
v álasztott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kel1 alkalmazni.

Javaslatot tesz az alpolgármesterek személyére.

Képviselői tagsággal rendelkező alpolgármesternek Seresné Papp Zsuzsannát javasolja, aki
egyébként képviselőként a legtöbb szavazatot kapta.

Megkérdezi Képviselő Asszonyt vállalja-e megválasztísa esetén az alpolgármesteri
megbízatást és hozzájarul-e allboz, hogy nyílt ülésen, de a törvény szerint titkos szavazással
történjen aváIasztás.

Seresné Papp Zsuzsanna igen váIaszt ad.
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Ahozzájárulását a személyes érintettség iránti bejelentésnek is tekintjtik, ezért a képviseló-
testületnek kell döntenie arról, hogy kizáqák-e aszavazásből.

Javasolja a képviselőtestiiletnek, hogy az éintett képviselőt a döntéshozatalből ne zárlákkí.
Akielfogadjaa javaslatotkézf eltartássaI jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testtilet 3 igen szavazatlal. 1 ellenszavazattal,1 tartózkodással
meghozta abatétrozatát,miszeitt Seresné Papp Zsllzsannátnemzéqákki a döntésbozata|ből.

9 4 l20t4. (X. 27 .\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak Képviselő-testtilete iryy határozott,
hogy az alpolgármester választásbőI az érintett Seresné Papp Zs1,1zsanna képviselőt
nem zárja ki.

Határidő: azortnaI
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

Nem képviselői tagsággal rendelkező alpolgármesternek javasolja Kriszeg Csabát
megválasztani.

Megkérdezem Kriszeg Csabát vállalja-e megválasáása esetén az alpolgátrmesteri megbízatást
és hozzájárul-e althoz, hogy nyílt ülésen, de a törvény szerint titkos szavazással történjen a
választás.

Kriszeg Csaba igen választ ad.

Mivel a nem képviselő tag alpolgármester nem taga a testületnek, a szavazásban sem vesz
tészt, így az alpolgármester jelöltnek nem kell nyilatkoznia éintettségről.

A titkos szavazás lebonyolításéra 2 tag6 Szavazatszám|á|ő Bizottság alakítását javasolja az
SZMSZ szerint.

A bizottság elnökének Baloghné Mezei Ritát, tagjanak Havrancsik Tibort javasolja.

Felkéri a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a képviselőtestiilet 3 igen szavazattal, elIenszavazat nélkül, 2
tartőzko dás sal me gho zta a határ ozatát.

95 120|4. (X. 27 .\ számű határozat

Mogyorósbanya Község Onkormanyzatának Képviselő-testülete aSzavazatszélriáIő
Bizottság elnökének Baloghné Mezei Ritát, tagjanak Havrancsik Tibort váIasztja
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

A titkos szavazás lebonyolítasáta szavazólapon urna igénybevételével kerül sor.



Felkérte a Szavazatszám|álő Bizottságot hogy a javaslatnak megfelelően bonyolítsa le a
szavazást.

A szav azás idej ére SZÜINETET rendelt el.

A sztinet után Havrancsik Tibor polgármester bejelenti, hogy a titkos szavazás

befejeződött. Felkéri abizottságelnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Baloghné Mezei Rita ismerteti aszavazás eredményét.

Elmondja, hogy a szavazás érvényes volt. Kriszeg Csabara a leadott öt érvényes szavazatbő|3

igen és 2 nem, Seresné Papp Zsazsannara leadott öt érvényes szavazatból 3 igen és 2 nem

volt.
Havrancsik Tibor polgtírmester megköszöni a bizottság munkáját.

9 6 l20l4. (X. 27 .\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete az érintett
hozzájaru|ásával nyílt ülésen titkos szavazással a képviselők közül Seresné Papp
Zsuzsawtát alpolgármesternek megválasztotta..

Hataridő: azowtal
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

97 l20l4. (X. 27 .| számű határozat

Mogyorósbánya Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete az érintett
hozzájáru|ásával nyílt ülésen titkos szavazássaL Kriszeg Csabát alpolgármestemek
megláLasztotta. Kriszeg Csaba nem tagja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal
Felelős: HavrancsikTiborpolgármester

Felkéri a megválasztott alpolgármestereket, hogy tegyék le esküjiiket.
A polgármester előolvassa az eskü szövegét, majd átadja az esküokmányokat.

Gratulál az alp olgfume stereknek.

5.) Polgármesteriprogramismertetése
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

Tisztelt Képviselőtarsaim, Tisztelt Jelenlévők!

20t4. október t}-énvéget ért egy korszak, melyet Önök zártakle aszavazófiilkékben. Ezúton
is szeretném megköszönni, hogy 2006 és 2010 után, 20l4-ben ismét Mogyorósbánya
pol gármesterévé választottak !

Döntésiik megerősített a hitemben, miszerint a polgármesterség nem pozíció, hanem szo|gáIat
a településért, a közösségért. Ahogy az elműlt 8 évben, így az elkövetkező 5 évben is legjobb
tudásom szerint a település fejlődését, gyarapodását fogom szolgálni. Munkámban nemcsak a



képviselőtársaim támogatásáxa, hanem minden mogyorósbanyáért tenni akaró polgár

segítségére feltétlenül számítok.

önök munkát, tiszteletet és tisáességet vámak el az Önkormányzatíől, erre adták voksukat.

Nekem és a képviselő társaimnak az a feladata, hogy a következő években ennek az

elvárásnak me gfelelj iink.

Tenntink kell és tenni fogunk!

A jövőben is fontos megőrizrtt az önkormányzat gazdálkodásának stabilitását,

k<iltieghatekony gazdálkodással a település és intézményeink zökkenőmentes működését. A
bevételi fonások növelése érdekében szükséges az állrami és uniós páIyázati támogatások

maximális kihasználása.

A rendelkezésre álló anyagi forrásokat a legfontosabb, legcélszenibb feladatokra kell
fordítanunk. Véleményem szerint a település iftháIőzatának felújítása, a csapadékvíz elvezetés

megoldása, a térftgyelő kamerarendszer kiépítése, a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerének

folyatása, az idősekkel és fiatalokkal való törődés, a kulturális és sportélet felpezsdítése, a

falu látogatottságának növelése min-mind megoldásra váró feladat.

A nemzetiségi önkormányzattal, egyesületekkel, civil szervezetekkel kialakult jó
munkakapcsolatot a település fejlődése érdekében ápolni szükséges.

R kittiz<itt célok megvalósításáútoz,az Önök elvárásainak kielégítéséltez, az Önök áLtal jelzett

igények teljesítéséhez kérem az esküt tett képviselők összefogását, együttműködését,

eredményes munkáját.

Továbbra is számítok Önökre, hogy számíthassanak rám!

Köszönöm megtisztelő figyelmtiket!

Tájékoztatja még a képviselőket a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségtikről, illetve teljesen
új szabály aköúartozás mentes adőzői adatbénisba történő felvételi kötelezettség, valamint a

kormanyhivata| á|ál szervezett képzésen való részvételi kötelezettség. Az ezze| kapcsolatos
nyomtatván y ok az ülést követően minden képviselőnek átadásra kerül.
Az alakuló ülést 17 fua34 perckor bezárla, megköszöni a megjelenést.
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