Jegyzőkönyv

Készült:

Mogyorósbanya Község Önkormanyzati Képviselő-testtiletének 2014.
december

l7-én 13.00

órai kezdettel megtartott tiléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Mogyorósb ánya, SzőIősor u.

1.

Jelen vannak Hawancsik Tibor polgármester
Seresné Papp Zslzsanna képviselő
Hawancsik Tibor képviselő
Poszpisek-Nemes Bemadett képviselő
Somogyi Mihály képviselő
Kdszeg Csaba külsős alpolgármester
Dérnédr. Varga Katalin jegyző
Beck Eva pénzügyi vezető

a képviselő testiilet tagait és a jegyzőasszonyt.
A jegyzőkönyv vezetésérefelkéri Dérnédr. Varga
ülés
határozatképes.
hogy
az
Megállapítja,
Katalin jegyzőt.
Elmondja, hogy a meghívóban szereplő tervezett napirendi pontok a következőkkel
kerülnének kiegészítésre)az egyebek napirend keretében fogadná el a képviselő-testiilet az
együttműködési megállapodást Mogyorósbánya Község Önkormányzat és Szlovrák
Nemzetiségi Önkorm ány zat között.

Havrancsik Tibor polgármester köszönti

a

Tervezett napirendi pontok:

1.)

Képviselőeskíitétele,esküokmany aláirása

2.)

Beszámoló

3.)

Ttímogatói határozat Felcsút csatlakozásaról

4.)

Önkormanyzati dolgozók munkaszerződésének módosítása

5.)

Döntés a ,,vízelvezető rárkok helyreállítása" tárgyú műszaki ellenőrzésre benyújtott

6.)

a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, lejart
hataridejűbaározatokőI,talékoztatásaberuhrázrásokállásráról
Hulladékgazdálkodási Tanácsba.

Duna-Vértes Köze Regionrális

árajtínlatokról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának t0l2014.(XII.17.) rendelete az
önkormanyz at 20l 4. évi költségvetéséről szóló Rendelet módosításaról

7.)

Táti Közös

8.)

Tarsulásimegállapodásmódosítása

9.)

a

Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének l1l20l4. (XII.17.)
önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

10.)

Kömyezetvédelmipro$am felülvizsgálata

11.)

' Egyebek

12.)

ZártnIés

a.) Tájékoúatő aPetőfi S. u. 1l. szémnáútörtént Epítéshatósági ellenőrzésérő|
b.) Együttműködési megállapodás Mogyorósbánya Község Önkorményzat és a
Szlovák Nemzetiségi Önkorm ányzat között

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak

a napirendi pontok

elfogadásáró1

A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.
A képviselő-testület öt igen és 0 nem szavazatta|tartőzkodás nélkül elfogadja az előtegesúett
napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.
116 l20t 4.

(XII.

17

.\ számű határozat

Mogyorósbránya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontjait a módosítasokkal elfogadja.

Hatíridő: azonnal

Felelős:

HawancsikTiborpolgármester

Napirend:
Képviselő eskütétele, esküokmány aláírása
1.

Havrancsik Tibor

polgrármester

felkéri Somogyi Mihály megválasztott képviselőt, hogy

tegye le esküjét.

Somogyi Mihály képviselőnek az eskü letétele utan átadja a megbízőlevelét, valamint a
vagyonnyilatkozat megtételéhezés akönarbzásmentes adózó adatbazisbatörténő felvételhez
szüksé ges nyomtatványokat.

Napirend
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrőlo intézkedésekrőlo lejárt határidejű
határozatokról, tájékoztatás a beruházások állásáról

2.

Havrancsik Tibor polgrirmester elmondja, hogy a két ülés közötti

beszámolót a képviselők
jeglzőkanyv ]. számú melléklete)
A napirendhez a képviselők részerőI kérdés,észrevételnincs, Havrancsik Tibor
polgármester szavazásra bocsátja ahatározattjavaslat elfogadását.

megkapták,

*.
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A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek :

A képviselők

117 l20t 4. (XII.17 .\ számű határ

ozat

Mogyorósbánya Község Önkormanyzaténak Képviselő-testtilete a polgármester
beszámolój át a 2014. november 27. - december 17. közötti időszakban végzett
munkáj aról és tett intézkedéseiről - elfogadj a.

Hatráridő:

Felelős:

3.

azonnaI
Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:

tinmogutóí határozat Felcsút csatlakozásáról
Hulladékgazdálkodási Tanácsba.

a

Duna-Vértes Köze Regionális

Havrancsik Tibor polgármester ismerteti a haározati javaslat szövegét (

a

jegzőkanyv

2.

szómú melléklete) és felkéri a képviselőket, döntsenek a támogatásról

Aszavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadjak az elŐterjesztéstésaz
alábbiak szerint döntenek:
1

18/2014. (XII.17.) számú határozat

Mogyorósbánya Község Önkormtány zatának képviselő-testülete Magyarország
helyi önkotményzatairól szóló 20ll. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89.
§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Trársulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapjan - minősített többséggel hozott
határozaáva| - bozzájarul ahhoz, hogy Felcsút Község Ónkormanyzata az előírt hat,hónapos
időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájarulása
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Tarsuláshoz.
Hataridő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:
Önkormányzati dolgozók munkaszerződésének módosítása

4.

ki,

*i,

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy
munkaszerződése lej ar. Szi,ikséges annak módosítása

a két önkormányzati

dolgozó

Ismerteti ahatározati javaslatot, majd szavazásta bocsátja ahatározati javaslat elfogadását.
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattaI, ártőzkodás nélkül elfogadják a javaslatot és az
alábbiak szerint döntenek:
119 l 201 4.

(XII.

17

.| számű határ ozat

Mogyorósbánya Község Önkormány zatának Képviselő-t9stiilete

1.

l*,i:
j

úgy dönt, hogy

1a) Szabóné Balogh ndikó

§;':

önkormrinyzati dolgozót 2aI5. januar 1-tő1 2015.

december 31-ig,

'|!l
:

lb)

Rócza Gábor önkormany zati do\gozót 2015. januar 3-tó1 2015. december 3l-ig

batározottidőre ismételten foglal koztatjamunkaszerződés keretében.

2. a

foglalkoztatottak bérétés annak járulékait az önkormányzat 2015. évi

költsé gvetésében betervezi.

3.

felhatalmazza Hawancsik

Tibor

polgármestert,
munkaszerződéseketmegkösseazalkalmazottakkal.

hogy

az l. pont

szerinti

Felelős:

HavrancsikTiborpolgármester
Hatráridő: azownl és folyamatos

Napirend
Döntés a ,,vízelvezető árkok helyreállítása"
árajánlatokról
5.

tárgú műszaki

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy

;.,
;,
-,

a vis

ellenőruésre benyújtott

maior károk helyreállítása

tárgyu)munkálatok műszaki ellenőri teendőinek á||átására harom vállalkozástól kértek be
árajénlatoí.
(az árajánlatok a jeglzőkönw 3. számú metlékletei)
Ezek közül a legkedvezőbb árafttúatot a Madexa Kft (2510 Dorog, Mátyás király u. 7.)
nyújtotta be. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

A
A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
képviselők 5 igen és 0 nem szavazatral, :mrrtőzkodás nélktil elfogadják a javaslatot és az
alábbiak szerint döntenek:
120 l 20l 4.

(XII.
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;l számű batár ozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete a ,,vízelvezető arkok
helyreállítása" tárgyban szereplő műszaki ellenőri feladatok eLlátásara a legkedvezőbb
érqánlatot benyujtó Madexa Kft (2510 Dorog, Mátyás király u.7.) arajanlatát fogadja el
650.000,- Ft + AFA (összesen 825.500,- Ft) összegben.

Felhatalmazza apolgátrmestert avállalkozóval kötendő szerződés aIűrásáaa, majd a teljesítést
követő kifizetésre.

;,
v:.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
Határidő: azonnal

*!,

Í;,

..
"

fu.;

Napirend
Moryorósbánya Község Onkormányzatánakt0lz0l4. (nI.17.) rendelete az
önkormányzat2ll4. évi költségvetéséről szóló Rendelet módosításáról
6.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők

megkapták, felkéri Beck Eva pénzügyi vezetőt, szóbeli kiegészítéséttegye meg a napirendi
ponttal kapcsolatban.
(az előterjesztés és a rendelet a jegtzőkönyv 4. számú melléklete)
Beck Eva pénzügyi vezető elmondja, hogy azállami támogatás, a közfoglalkoztatottak bére, a
bérkompenzáció keriilt beépítésre.

ls1,,:
,*st,r,

4

A

napirendhez

a

képviselők tészétőI kérdés,észrevételnincs, Havrancsik Tibor

po l gárme st et szav azásra boc sátj a a rende let-t ew ezet elfo gadását.

'
I

A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
nem szavazattaI, tartózkodás
képviselő-testtilet 5 igen és
megalkotja
rendelet-tervezetet,és
szóló
költségvetésről

0

A

nélkül elfogadja a

Fil
l,

i

,

MoGyoRÓsBÁNyA rözsÉ,c öNronuÁtwzATÁNAK
(KI. 1 7.) rendelete
az önkormányzatzLl4. wi költségvetéséről szőlő ll20l4.
1,0

12014.

(I.28.)

rendelet módosításáról

Napirendi
Táti Közös Onkorm ányzati Hivatal költségvetésének módosítása
7.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztóst a képviselők

*,
f,'
trí'
''

megkapták, felkéri Beck Eva pénzügyi vezetőt, szóbeli kiegészítéséttegye íneg a napirendi
ponttal kapcsolatban.
(az előterjesztés és a rendelet a jegzőkönw 5. szómú melléklete)
Beck É)vapénúigyivezető elmondja, hogy a bérkompenzáció került beépítésreés még várnak
váIasztást

A

péílúakét póttag bérét.

napirendhez

polgármeste

A
A

r

a

képviselők tészérőlkérdés,észrevételnincs, Havrancsik Tibor

szavazásra bocsátja ahatározati javaslat elfogadását

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.
képviselők 5 igen és 0 nem szavazaílal, tartózkodas nélkül elfogadják az előterjesztést és az

alábbiak szerint döntenek:
121 l20l, 4.(XIl. 17 ;t számű határ
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1.

ozat

Mogyorósbánya Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete

egyarént98.796 e Ft-ban állapítjameg.

Határidő: azonnal
HavrancsikTiborpolgármester

Napirend:
Társulási megállapodás módosítása
8.

;^.]*.,

ii+Jj.,

',4t.

Közös

ÖnkormtínyzatiHivaál2014. évi költségvetésében a módosított bevételi és kiadási foösszeget

Felelős:

:§s.]

a Táti

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Dérnédr. Varga Katalin jegyzőasszonyt ismertesse a
megállapodás módosításának sztikségességét.

Dérnédr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a 2013. június 26-án létrejött

trársulási

megállapod ást az alábbiak szerint sztikséges módosítani :
tarsulás szakmai alaptevékenységénekkormanyzati funkciók és államháztartási rend
szerinti besorolása
Önkormányzatok és önkorményzati hivatalok jogalkotó és általanos
01 1 130
igazgatásitevékenysége
Óvodai nevelés, ellátas működtetési feladatai

A

091140

Csak ez a két kormányzati funkció kell hogy szerepeljen a társulási megállapodásban.

A

szavazásban a potg,ír-"rter és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazatlal,tartőzkodás nélkül elfogadjak az előterjesúést és az
alábbiak szerint döntenek:

l22 l 20t 4.(XI|.

17

.\ számű batár ozat

Mogyorósbanya Község Önkormanyzatínak Képviselő-testtilete Tát,és Mogyorósbánya
településeken óvoda, családsegítő és gyermekjóléti szo|gáItaás, valamint bölcsődei ellátás
múködtetésére 2013. június 26-én létrejött társulási megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1. A társulás tagai a korábbi melléklet szerinti korrnarryzati funkciókat törölték és jelen
melléklet szerinti kormányzati funkciókat rillapítottak rneg.

2. 2.

Atarsulási megállapodás módosítasa z}I4.december 19-én lép hatűyba.

Határidő: azowtal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

9.

Napirend:

rvroryo"O.nr{nva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.
önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

(ilI.17.)

Havrancsik Tibor polgármester felkéri Dérnédr. Varga Katalin jegyzőasszonyt ismerte§se a
napirendi ponttal kapcsolatos tervezetet.

i{",

i{*u

f;,

s{T
8|.é1:.

Dérnédr.. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a rendelet ki<lolgozás anáI aszociális

temetkezésre vonatkoző előirások nem szerepelnek, mert feitehetőleg 2015.január 1-től ismét
elhalasztjak a vonatkozó törvényi rendelkezések hatályát.

A

napirendhez

a

képviselők részérőlkérdés,észrevételninc§, Havrancsik Tibor

polgármester szavazásra bocsátj a a rendelet-tervezet elfogadását.

A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.

6

A képviselő_testíilet 5 igen

és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a temetőről és

a temetkezésről szóló rendelet-te rv ezetet, és megalkotj a

Mo5rorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1112014. (KI.17.)
önkormányzati
(

a rendelet

a

rendelete a temetőről és a temetkezésről

jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Napirend
Környezetvédelmi program felülvizsgálata
10.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a környezetvédelmi program felülvizsgálata
megtörtént. Még 2005. évben a VIRIDITAS Bt készítette el a környezetvédelnri programot,
melyet aktualizálni kellett a jelen állapotnak megfelelően. Ezt a munkát végezte el a
trrtÉCSVnÁG KFT. Javasolja a kömyezetvédelmi progíam elfogadását.

rtJ ]

,lr"l

ii,
&1

!i]

(

:

i

a környez:etvédelmi program

A

aiegiakanyv

7. számú metlékleti)

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.

5 igen és 0 nem szavazatta|,tartőzkodás nélkül elfogadják az előterjesztéstésaz
alábbiak szerint döntenek:

A képviselők

l23 |2014.(XII. r 7.) számú határozat

Község

Mogyorósbanya

Önkormanyzatának Képviselő-testiilete

Kömyezetvédelmi programot a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

FJifr 3:"K",H1

i

Települési

k Tib or po l gárme ster

§íí..,
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11. Napirend:
Egyebek
a) Tájékoztatő a Petőfi S. u. 11. számnál történt Epítéshatósági ellenőruéséről

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a 2014. szeptember havi testiileti ülésen
képviselői kért tájékoztatást a Petőfi S. u. 11. szarn alatt folyó épitkezésről az
építéshatóságtól.

.r!*

l

i*ii1:

l1r''

x$;
il§.

Tájékoztatásul elmondja, hogy az információk szerinJ az építéshatóság fennmaradási
engedélyt fog kiadni megfelelő szankció mellett, ha a terveknek megfelelően átépitésre kerül
a jelenlegi állapot.
Ezzel kapcsolatban nézeteltérésvolt közte és a kérdésesingatlanon építkező polgrár között.
Majd miután az érintett a hivatalban tisztáata ezt, mindenhéaba kiküldött nyílt levélben az
indítványozó képvi selőt irzulrálta.
Ezt megerősítette Kdszeg Csaba külsős alpolgármester, aki elmondt4 hogy a nyílt levélben
tett kijelentések nem fedik a valóságot.
Kéri a jegyzőasszonyt, tájékoztassa a kérdéses ingatlan tulaidonosát arról, hogy ha egy
képviselő indítvrányára hivatalos eljarás indul, akkor az nem minősül feljelentésnek.
Dérnédr. Varga Katalin jegyzőasszony elmondja, hogy nem ismeri a szóbanforgó iratok
tartalmát, de ha azva|őban az önkormányzat eljarásátbirálja sztikséges helyretenni a dolgot.
Kéríaz iratok megküldését, hogy a sztikséges válasz elkészüljön.

,,,
;

Egyebek
b.) Együttműködési megállapodás Moryorósbánya Község Önkormányzat és a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatközött

;;
.'

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a megáIlapodást az új helyi nemzetiségi
választásokra tekintettel ismét meg kell kötni. A tervezet elkészült, a nemzetiségi
önkormányzat testtilete is egyetértett vele.
(A megállapodás a jegtzőkanyv 8. számú melléklete)

A

napirendhez

a

képviselők részérőIkérdés,észrevételnincs, Havrancsik Tibor

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

avaslat elfo g adás át.

A

szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviselők 5 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadjak az előterjesztést és az
alábbiak szerint döntenek :

|_
i,.
i"
,

I2{/201{.(XII. l7.) határozat
Mogyorósbánya Község Önkormányzatanak Képviselő-testülete

1. a

2,

Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatta| kötendő Egyiittműködési
megállapodást - a határozat melléklete szerinti tartalommal- jóvráhagyja.
felhatalmazza Havrancsik Tibor polgiármestert

az 1. pont

szerinti Együttmúködési

me gál l apod ás aláir ásár a.

Felelős:

HawancsikTiborpolgármester
Határidő: azonnal

Kríszeg Csaba kiilsős alpolgtármestet az egyebek napirend keretében kérte, hogy az
önkormrányzat a és a fuvószenekar közötti tézeteltéréskerüljön rendezésre, felvállalja a
közvetítést.
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Poszpisek-Nemes Bernadett képviselő örült a felvetésnek és trirnogatja, hogy a nézeteltérést
rendezze az

önkormányzatazenekanal.
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Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a20I0-20|4 közötti időszakban a kapcsolat
jó volt, a telek eladás körül alakult ki külön vélenrény a két fél között, ez avélasztások miatt
nem rendeződött. O is javasolja, hogy jövő év januarjában üljön le a két fél és szülessen
egyezség, ami egyaránt szo|gálja a falu és a zenekar érdekétis.

Kfiszeg Csaba külsős alpolgármester elmondjamég,hogy az év végénkerül sor
Alapítvany.ülésére,melyen dönteni fognak a jövő évípályéaatokkiírásáról.
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követően a képviselő-testíilet átbeszéIte még az év végi szilveszteri rendezvény terem
bérleti díját és a megrendezés egyéb feltételét.

Havrancsik Tibor polgármester ismertette Aranyosi LászLő megkeresésétés a garázs körüli
rendezetlen tulaj donj ogi viszonyokat. Döntéshozatal nem történt.
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zártiilés elrendelése

Havrancsik Tibor polgármester javasolta, hogy a képviselő-testiilet a Mötv. 46. § (2) a)
pontja alapjan zárt ülésen targyalla Koselák Lászlő, Cseresznyés Mihályné és Pásáor Vince
önkormány zati segély iránti kérelmét.

Ezt követően a képviselő-testtilet a9,10,11 számú. előterjesztésekben szereplő előterjesztések
zárt ülésen történő megüárgyalásáról szavazott, a szavazásban a polgármester és nógy
képviselő vett részt.
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képviselő-testiilet az előterlesztések zárt ülésen történő tugyalását 5 igen szavazattal
(ellenszav azat és tartózkodás nélkül) e gyhangul ag elfo gadta és me ghoáa a

12íl014.(xII.17.) számú határozatot
Mogyorósbarrya Község Önkormanyzatanak Képviselő-testtilete zárt ülésen
tárgyalja Koselták Lászlő, Cseresmyés Mihályné és Pásztor Vince
önkormányzati segély kérelmévelkapcsolatos előterjesztést.
Hataridő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
i.,

A

testíileti ülésen több napirend, kérdés,hozzászőlás nincs, a képviselők munkáját
megköszönve Havrancsik Tibor polgármester az ülést bezárla 13 óra 50 perckor.
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Havrancsik Tibor
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Dérnódr Varga-Katalin

