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Mogyorósbanya Község Önkormanyzati Képviselő-testiiletének 2014.
novertber 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Mogyorósb ánya, Szőlősor u.

l.

Jelen vannak Havrancsik Tibor polgármester
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Baloghné Mezei Rita képviselő
Havrancsik Tibor képviselő
Poszpisek-Nemes Bernadett képviselő
Kríszeg Csaba külsős alpolgármester
Beck Eva pénzügyi csoportvezető
Démédr. Varga Katalin jegyző

képviselő testi,ilet tag|ait és a jegyzőasszonyt.
Megállapítja, hogy az ülés hatérozatképes.A jegyzőkönyv vezetésérefelkéri Dérnédr. Varga
Katalin jegyzőt.
Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő tervezett napirendi
pontok a következők:
1.) Beszámoló a két tilés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt hataridejű
határozatokróI,tájékoúatnabenftazásokállásaról
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

Havrancsik Tibor polgármester köszönti

a

2.) Tájékoztató Mogyorósbánya Község Önkormányzat 20|4.

évi költségvetésének III.

negyedévi zárásénő|
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

3.) Tát_Mogyorósbánya köznevelési, gyermekjóléti és sz.ociális intézményferrntartó tarsulás
tarsulasi megállapodásanak módosítása
Előadó: Hawancsik Tibor polgiármester
4.) Belső ellenőrzési terv

elfogadása

Előadó: Hawancsik Tibor polgármester

5.) Mogyorósbanya Község Önkormanyzaá Képviselő-testülete Szervezeti és Múködési
Szab áIy zatráró l szó ló 8 /2 0 1 l (I II. 2 8 ) önkorm ány zati rendelet mó do síása
.

.

Előadó: Havrancsik Tibor polgármester

6.)

7.)

Döntés a téli hó eltakadtással kapcsolatos arajanlatokról

Előadó:HavrancsikTiborpolgármestef,:,
Advent, Mikulás nap előkészítése
Előadó: Havrancsik'T'ibor polgármester

:

,-

8.)

Egyebek

Zártúlés
Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak

a napirendi pontok

elfogadásáró1
A, szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselő-testtilet öt igen és 0 nem szavazattaltartőzkodás nélkül elfogadja az előterjesztett

napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.

Dérnédr. Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy a testületi ülés megkezdése előtt van
egy kérdés,amit tlsztáznt kell. Nevezetesen, hogy Baloghné Mezei Rita képviselő asszony
összeferhetetlensége rendben van-e. Küldött ugyanis egy e-mai|t 2014. novemberl0-én,
melyben közölte, hogy összeférhetetlenség miatt lemond a mandátumáról és az, errőI szőIő
levelet még aznap postára adja. Mivel ezen aláírás nem szerepelt meg kellett vátrni a aláirt
példanyt, amely azőta sem érkezet meg. November 18-an erről és az összeférhetetlenség
feloldásara vonatkozó szabályokról e-mail-ban tájékoztaítan, amelyre nem történt reagálás.
Tisztazní sziikséges tehát, hogy fennáll az összeférhetetlenség vagy sem. Ugyanis képviselő
asszony vagyonnyilatkozatot sem nyújtott, feltehetően emiatt. Viszont ennek tttényában az
önkormányzati tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tehát a szavazásban nem vehet
tészt.

Baloghné Mezei Rita képviselő elmondja, hogy abszolút egyetért a szavazást és a
továbbiakat illetően. Elmondta, hogy sikerült feloldania az ősszeférhetetlenséget és a
továbbiakban ezt a feladatot el tudja látni. ,,A Kormányhivatalban, hogy is vaíl ez) a

Kormányhivatallal mint közalkalmazott, köztisztviselő, vagy nem kormánytisztviselői tíllást
töltöttem be, ez köztudottan összeferhetetlen a képviselőséggel, de másik állást vállaltam el,
megszűnt a köztisztviselői, nem kormánytisztviselői állásom és , megszűnt az
ö s

szeférhetetlensé g. "

Dérnédr. Varga Katalin jegyző megké rdezi,hogy mikor történt ezmeg.
Baloghné Mezei Rita elmondja, hogy december elsejével lesz új áIlása, folyamatban van a
feloldás, mert a törvény azt írja ki, hogy 30 nap van a feloldásra és, ha ezt nem teszem meg,
akkor a képviselő-testület szőlithat fel, de ezt a jegyzőasszony tudja.
Dérnédr. Varga r"t"tio elmondja, hogy neki tájékoztatrukell a testületet arról, hogy most
fennáll az összeferhetetlenség és még vagyonnyilatkozat sem került benyújlásra, ennek tett
eleget.

Baloghné Mezei Rita elmondja, hogy aú, azért nem nyújtott be, mert az SZMSZ,ben az van,
hogy azt a .vagyonnyilvantartó bizottságnak kell átadnia, ami még nem aiakult meg.

Dórnó dr. Varga Katalin elmondja,

a

bizottság még nem alakult ffiog, de a
vagyonnyilatkozatot az önkormányzathoz iktatásra a hivatalába be kellett volna nyújtani,
ahogy azt a többi képviselő is tette, enől kap egy átvételi elismervényt a képviselő, majd a
bizottság átveszi és kezeli azokat. Ezen túl be kell jelentkezni a köztaítoás mentes adőzói
nyilvántartásba is, de ezekről az alakuló ülésen megkapták a képviselők a szükséges írásos
tájékoztatásokat.

Baloghné Mezei Rita elmondja, hogy akkor ő nem vehet részt a szavazásban de pontosan
nem tudja miért és enől kér egy állásfoglalást, hogy akkor a szavazásban nem vehet részt,
vagy nem kaphat képviselői juttatást?

Dérnédr. Varga Katalin felolvassa

a

Mötv. 39. szakasz (2) bekezdését,,," A
esetén - annak benyujtásáig - az önkormányzati

vagyonnyilatkozat tételénekelmulasztása
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást, költségtédtést nem kaphat.
Elmondja továbbá, hogy addig mint hallgatóság vehet részt az ülésen, mert az
összeferhetetlenség feloldásrának két módja van, megsziinteti az ősszeférhetetlenséget a
munkahelyén és ezt igazolja yagy lemond a mandátumról. Ha ez nem történik meg
összeférhetetlenségi eljarás lefolytatasara van lehetőség, melyet báíki megindíthat a
jogszabály szerint.

Baloghné Mezei Rita tudomásul vette, hogy a szauazásbannem vesz részt, de a testületi
ülésen maradni kívánt, aminek nem volt akadálya.

Havrancsik Tibor polgármester fentiek a|apján ismételten szayaz,ásra kéri a képviselőket, a
napirendi pontok elfo gadásáról.
A szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
képviselő-testület négy igen és 0 nem szavazattal tartőzkodás
előterj esztett napirendi pontokat, ügyrendi módosító j avaslat nincs.

A

98 l

nélkül elfogadja az

20l 4. (XI. 26.\ számű határ ozat

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

Hataridő:

Felelős:
1.

azowtal
HavrancsikTiborpolgármester

Napirend:

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejárt határidejű
határozatokról,tájé}oztatásaberaházásokállásáról

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolót a képviselők
megkaptak, (a jeglzőkönw ]. számú melléklete)
A napirendhez a képviselők részérőIkérdés,észrevételnincs, Havrancsik Tibor
po l gárme st er szav azásra boc sátj a a hatér ozati j

A

avaslat e lfo gadasát.

szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

99 l 2014.

(XI.26.| számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatínak Képviselő-testiilete a polgármester
beszámolójat a 2014. október 28. - november 26. közötti időszakban végzett
munkájráról és tett intézkedéseiről

Határidő:

Felelős:

- elfogadja.
azonnal
Hawancsik Tibor polgármester

Napirend:
Tájékoztató Moryorósbánya Község Onkormányzat 2014. évi költségvetésónek III.
negyedévi zárásáről

2.

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Beck Eva pénzügyi csoportvezetőt,tájékoztassa a
képviselő-testületet a 20I 4. évi költségvetés III. negyedéves állásaról.

Beck Ú)va péruúgyicsoportvezető elmondja, hogy az írásos tálékoztatőt a képviselők
megkaptak (a tájékoztató a jeg,lzőla)nw 2. számú melléklete), szőb;an néhány főbb számot
említ meg. Elmondja, hogy a beruhrázások lezajlottak és a kiadási oldalnál a szakértői díj miatt
van módosítás.

Dórné dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy ez évtől havonta kell pénzforgalmi
beszámolót ktildeni a tvtÁr-nak. Nem kell félévesés harom negyedéves beszámolót
elfogadni, ezért nem is kell hatfuozatot hoznia a testületnek. Ennek ellenére csupán
tájékoztatásul készült el még utoljára a korábbi beszámoló szerinti ffila1, a jövőben viszont

fél évenkénttájékoztatést készíta hivatal, egyébként pedig a rendelet módosításokkal kap a
testületpétlz.úgyi,gazdáIkodásiinformációkat.
3. Napirend:

Tát_Moryorósbánya köznevelési, gyermekjóléti és szocíális intézményfenntartó társulás
társulási megállapodásának módosítása.
Havrancsik Tibor polgármester felkéri Dérnédr Varga Katalin jegyzőasszonyi, ismertesse,
hogy miért vált sztikségesséa megállapodás módosítása

Dérnédr Varga Katalin jegyzőasszonyt elmorra;a, togy az írásos előterjesztésben (az
előterjesztés a jegtzőkanw 3. számú melléklete) tájékortata a képviselő-testület arról, hogy

az önkormányzati vá}asáásokat követően Tat Vráros polgármestere Turi Lajos lett és ez tette
alapvetően indokoltta a módosítást, de átvezetésre kerül a városi megnevezés és a korábban
szakfeladatnak, most kotmányzati funkciónak nevezett feladatellátás is.

A

napirendhez a képviselők részéről több kérdés,észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
polgrirmesterszavazásrabocsátjaahatározati javaslatelfogadását

A

szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal,i'artőzkodás nélkül elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

100 l20'l, 4.

(XI.26.\ számű határozat

4

Mogyorósbránya Önkormányzatának képviselő testülete Tát-Mogyorósbánya
Köznevelési, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény fenntartási tarsulás működtetésére
vonatkozó társulasi megállapodás módosítását elfogadj a.
MogyorósbányaÖnkormányzaánakképviselőtestületeíelhatalmazzaapolgétrmestert
a Trirsulási Megállapodás módosításanak aláírására.
Határidő: azonrtal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:
Belső ellenőrzési terv elfogadása
4.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzési tervet a képviselők
megkapták ( a jegyzőkönw. 4. számú melléklete)

Beck Évapénzügyi vezető elmondja, hogy kötelezően ellátandó feladata

az
is
évben
a
megbízoít2015.
szerződéssel,
megbízási
rendelkeziink
ehhez
önkormányzatoknak,
elvégzi a belső ellenőrzési tervben szereplő feladatokat.

A

napirendhez

a képviselők részérőltöbb kérdés,észrevétel nincs, Havrancsik Tibor

po l gárme st et szav azásra boc sátj a a határ ozati j

avaslat

el fo

gadását.

A

szavazásban a polgármester és hrárom képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodás nélkül elfogadjrák az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:
101 l 20t4. (XI.26.\ számű batár ozat

Mogyorósbránya Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testtilete jóváhagy,ja a2015.
évre szóló belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal.
Hataridő: azonrnl
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:
Moryorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/201 1.(ilI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
5.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesáést a képviselők
megkaptak

Felkéri Dérnédr. Varga Katalin jegyzőasszo_nyt,ismertesse az SZMSZ módosítasának
sztikségességét.

Dérnédr. Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy a kiadott tewezethez képest néhány
helyen módosítást javasol. Ennek oka, hogy a táti SzMSz-t időközben a Kormányhivatal
megvizsgáIta és az abban javasoltakat - melyekkel egyetért - a mogyorósbanyai anyagban is
kéri átvezetni.

Ezek alapján a 21. § (l) bekezdésébenaz alábbi módosítást javaslja. A törvény írja elő, hogy
bárki résá' vehet a nyilvános ülésen, tehát csak az szerepeljen, hogy a hozzászőlást az ülés
elnöke engedélyezhet.
A 42. § a minősített többség eseteit írja elő. Amit a jogszabály előir, azt az SZMSZ-be nem
kell bevenni, ezek alapján maradnak az,,d' és,,c" pontcrk.

A

45. § (2) bekezdésébenszereplő jegyzőkönyv
rendelkezik, tehát itt nem kell leszabály ozní.

kötelező mellékleteiről szintén a Mötv.

A régi SZMSZ -ben még szerepelt, hogy a polgrármester illetményére a képviselő-testület tesz
javaslatot, ez teljes egészében kimarad az i$ SZMSZ-bőL, hisz törvény íqa elő mennyi a
polgármesterek bére. Éski kell hagyní azt ís, hogy az alpolgármesternek nincsen önálló
hatásköre, mert ezt is a törvény mondja ki.

Az

52.§ (1) le kell szabál yozti,hogy a jegy ző tartőstávolléte esetében ki láthatja el a jegyzői
feladatokat . Ezek a szervezeti {elépítésbőladódóan a az egységvezetők lehetnek (műszaki és
pénzügyi) lehet. Nálunk Beck Eva a pénzügyi csoport vezetője látja el a jegyzői feladatokat a
jegyző tartós távolléte esetén.

Új

szabályozáskónt rögzíteni kell a nemzetiségi önkormányzatok működését az SZMSZ-ben.
Szlovák Nemzetiségi Önkorményzaí mtiködilq számukra ingyenesen biáosítjuk továbbra is a
terem és berende zés haszná|atot aköziizemi díjak fizetését.

A

képviselő-testület kis létszáma miatt csak egy bizottság lesz megalakítv4 melynek két
képviselő és egy külsős tagja lesz. Ennek megválaszására ma kerül majd sor. A bizottság
neve,,Pénzügyi, Településfej lesztési Kulturális és Sport Bizottság".

Havrancsik Tibor polgármest er szavazásra bocsátja azSZMSZrendelet-tewezetelfogadását.

A

szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt..

A

képviselő-testülete 4 igen és 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül elfogadja a rendelettervezetet, és megalkotja a 9l20l4.(XI.26.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabá|yzaténől szóló 8l201.l. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosításráról.
( a rendelet a jeg,lzűrönry 5, számú melléklete)

Havrancsik Tibor polgármester kéri a képviselő testület tagjai, döntSenek arról, hogy az
érintett képviselő is szavazhasson a bizottság elnökének és tagjainak. megválasztásakor,
természetesen tv érintettséget a j elölés elíb gadásával bei elentettnek tekintj iik.

A

szavazásban a polgármester és három képviselő vett részt.
és 0 nem szavazatlal,tartőzkodas nélkül elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:

A képviselők 4 igen

102

l20l 4. (XI.26.| számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pénzügyi, TelepülésfejlesztésiKulturális és Sport Bizottság meglálasztásakor az
érintett képviselő is részt vehet aszavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Havrancsik Tibor polgármester kéri a képviselő testület tagjai, döntsenek a bizottság
elnökének személy éről, akinek Hawancsik Tibor kópviselőt

j

avasolj a.

A

szavazásban a polgármester és harom képviselő vett részt.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal,tartőzkodas nélkül elfogadjrák az előterjesáést és az
alábbiak szerint döntenek:

l03 12014, (XI.26.| számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormátyzaténak Képviselő-testiilete úgy dönt Pénzügyi,
Településfejlesáési Kulturális és Sport Bizottság elnökének Havrancsik Tibor
képviselőt v áIasúja me g.
Határidő: azorr:ra|
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Havrancsik Tibor polgármester kéri a képviselö testtilet tagsai, döntsenek a bizottság
képviselő tagjanak személyéről. Elmondja, hogy a törvény mrár lehelővé teszi aír,, hogy az
alpolgármester tagja lehet a bizottságnak, ezért javasolja Seresné Papp Zsuzsannát tagnak.

A

szavazásban a polgármester és három képviselő vett résá.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazattal. tartózkodás nélkül eifogadják az elöterjesztéstés az
alábbiak szerint döntenek:

|0 4

l20t 4. (XI.26.\ számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkorményzaténak Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy a
Pénzügyi, Településfejlesáési Kulturális és Sport Bizottság tagjának Seresné Papp
Zs,lzsanna alpolgármestert válasája meg. ,
Határidő: azonnal
:

1

Havrancsik Tibor polgármester kéri a képviselő testület tagjai, döntsenek
nem képviselő tagjrának személyéről,,akinek Varga Lászlőt java§olj a.

A

a bizottság külsős,

szavazásban a polgármester és htírom képviselő vett részt.
4 igen és 0 nem szavazaital, tartózkodás nélkül elfogadják az előterjesrtést és az
alábbiak szerint döntenek:

A képviselők

105/2014. [XI.26.) számú határozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pénzügyi, Településfejlesztési Kulturtílis és Sport Bizottság külsős tagjanak Yatga

Lászlőtválasújameg

Hataridő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:
Döntés a téli hó eltakarítással kapcsolatos árajánlatokról
6.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a bekért arajanlatokat és az összehasonlító

jegyzőkónw 6. számú melléklete)
A benyújtott érqénlatokközül a COMPAKTOR Kft érajánlata a legkedvezőbb.
A tegnapi nap folyamán jelezte a Kft képviselője, hogy nem tudja személyi feltételek miatt
vállalni a téli hókotrást, ezértjavaslom a második legkedvezőbb árajanlatot benyújtó C-SPED
Kft-t bízzltk meg a téli hókotrás és síkosság mentesítéselvégzésével.A kft vezetőjével
egyeztettem és az árqánlatban szereplő 2.90a,- Ft/pp készenléti díj, 6.500,- Ftlőra kotrás
munkagéppel, 29.500,- Ft/tonna szóróanyag díj + AFA összeggel váLLalja a 2014-2015 éví
időszakra a hókotrást és síkosság mentesítést
A napirendhez a képviselők részérőltöbb kérdés,észrevétel nincs, Havrancsik Tibor
po l gárme ste r szav azásra bo c sátj a a hatétroz,ati j avas l at elfo gadását
téh|énatot a képviselők megkaptak (a

A

szavazásban a polgtírmester és három képviselő vett résá.
A képviselők 4 igen és 0 nem szavazaltal, tarlőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek:
106 l2014.(XI.26.\

számű hatőr oza!

Mogyorósbánya Község Önkorm ányzaténakKépviselő-testülete a téli hókotrásra és
síkosság-mentesítésrebenyújtott arajánlatokközül a C.SPED 84 KFT (2500
Esztergom, Petőfi S. u. 9.) arajánlaát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozóval kötendő szerződés aláírásfua, majd a teljesítéstkövető kiíizetésre.

Határidő:
Felelős:

azowtal
.Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:
Advent, Mikulás nap előkészítése
7.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy ebben az évben is meg kívanja tartaní a
képviselő-tpstület az Adventi váiárt és az azt követő gyertyagffitást november 30-án,

valamint december 8-rán a falu mikulás rendezvényt.
Ehhez az elmúlt évek tapasztalataít is figyelembe véve álbeszélték a teendőket, a beszerzésre
vérőhozzávalókat és felmérték a felmerülő költségekot
.

is.

,

Poszpisek-Nemes Bernadett képviselő úgy szeretné, ha az Adventi vásár és gyertyagyújtás
helyszínét visszatennék a Hősök terére, mert igazán annak volt hangulata. Volt mar esős és
havas időben is megfiartva a rendezvény. Ő is felöltöztette a gyerrnekét a hideg ellen.

Esernyője is mindenkinek van és mégiscsak hangulatosabb a helys7ín, mint a művelődési
hánban.

Seresné'Papp Zsuzsanna alpolgármester elmondja, hogy az ötiet az övé volt, mert minden
évben gondot jelentett az, hogy a gyerekek szereplését nem láUák, a korai sötétedés miatt
kevés idő volt az ídő az árusitásra és a hideg miatt sokan el sem jöttek.

Havrancsik Tibor képviselő elmondj4 hogy megelőző naplesz az idősek napjameglartva a
művelődési hánban. Ott lesz felállitva a projektor és a hangosítas is. Ha esik az eső - az
előrejelzések szerint íagy a valószínűsége - nem lehetne a hangosítást a téren megoldani és
nem lehetne vetíteni sem, Ezért Láttabe ő is, hogy a művelődésíház legyen ebben az évben a
gyertyagyúj tás helyszíne.

Seresné Papp Zsuzsanna alpolgármester elmondja, hogy a mikulás december 8-an jön a
faluba, mert több szülő így kérte, lévénmindig gondot okozott, hogy otthon mikor jön meg a
mikulás. Délelőtt 10 őrátől lesz megtartva a ,,Mikulás buli", melyre minden külsős
mogyorósbényu gyermeket várnak. Az önkormányzattől 10 éves korig kapnak a gyerekek
csomagot.
8.

\apirend:

Eryebek

a)

Döntés

a

,,vízelvezető

árkok helyreállítása" tárgyú közbeszerzési

eljárás

lebonyolít ására benylijtott áraj ánlatokról

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán érkeztek be az
árajránlatok a vízelvezető árkok helyreállításara bekért közbeszerzés lebonyolíására. Harom
vállalkozástól kért be árajánlatot, melyek alapjan Berta Ferenc egyéni vállalkozó árajénlata a
gkedvezőbb, j avasolj a a képvi selő-testtiletnek elfo gadásra.
(az árajánlatok a jeglzőkönyv 7. számú melléklete)
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napirendhez
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képviselők részérőlkérdés,észrevételnincs, Havrancsik Tibor

po 1 gárme st er szav azásra bo

A
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sátj a a határ

ozati j avas l at elfo gadását.

szavazásban a polgármester és három képviselő vett résá.

A képviselők 4 igen.és 0 nem

szavazaílal, tartózkodás nélkiil elfogadják ajavaslatot és az

alábbiak szerint döntenek:
|07 l 20l 4.(XI.26 "\ számű ha!űr

ozaí

Mogyorósbánya Község Önkorm ányzati.ának Képviselő-testülete a ^,vizelvezető
árkok helyreállítása" targyu közbeszerzési eljrárás lebonyolítására benyújtott
árajanlatok közül Berta Ferenc egyéni vállalkozó (2040 Budaörs, Aradi u. 17.)
árajanlatátfogadja el 650.000,- Ft összegben, mely összeget ÁFA nem növel.
Felhatalmazza a polgálrmestert a vállalkozóval kötendő szerződés aláírásátra, majd a
telj esítéstkövető kifizetésre.

Hataridő:

Felelős:

azowta|
Havrancsik Tibor polgármester
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zártíilés elrendelése
Havrancsik Tibor polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) a)
pontja alapjan zárt ülésen tárgyaLja Vetró Margit és Sárosi Lászlőné önkormányzati segély
iránti kérelmét.
a képviselő-testtilet a 8-9. sz. előterjesztésben szereplő előterjesXé s zártülésen
történő meg!írgyalásáról szavazott, a szavazásban a polgármester és három képviselő vett
részt.

Eá követően

előteqesztés zárt ülésen történő táttgyalását 4 igen szavazattaL
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangulag elfogadta és meghozta a

A

képviselő-testület

az

108/2014.(XI. 26.) számú határozat

Község Önkorm ényzatának Képviselő-testülete zárt ülésen
targyalja Vetró Margit és Sarosi LászLőné önkormanyzati segély kérelmével

Mo gyoró sbánya

kapcsolatos előterj esáést.

Felelős: Havrancsik Tibor polgánnester

A
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testületi ülésen több napirend. kórdés, hozzásző|ás nincs, a képviselők munkáját
Havrancsik Tibor polgármester az ülést bezáqal3 óra 50 perckor.
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