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Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2698 Mohora, Rákóczi út 8. 

Telefon: 06-35-372-001., Fax: 06-35-373-163. 

E-mail: polgarmester@mohora.hu 

 

Iktatószám: 9-69/2011.     

12. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 2-án délután 17.00 

órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében (2698 

Mohora, Rákóczi út 8.) 

 

Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 

     

   Fridrich Béla  polgármester 

   Pavlokin Pál alpolgármester 

   Dr. Gúth Csaba képviselő 

   Kardos Kálmán képviselő 

   Kukucska Lajos képviselő 

 

Igazoltan távol van: 

 

   Gál Tibor képviselő 

   Herczeg Sándor képviselő 

 

Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 

 

   Tóth Éva jegyző 

   Gáspár István pénzügyi előadó 

   Szokolai László hivatalos közbeszerzési tanácsadó,  

                 közbeszerzési bíráló bizottság elnöke 

 

A jegyzőkönyvet Kapitány Tímea igazgatási előadó vezeti. 

 

Fridrich Béla polgármester: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a megválasztott 7 

képviselőből 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Köszönti a tanácskozási joggal 

meghívottakat is és kéri, hogy véleményükkel segítsék a Képviselő-testület munkáját. 

 

Fridrich Béla polgármester: Javasolja a Képviselőknek, hogy a napirendet a meghívó szerint 

fogadja el a testület. Kéri a képviselők javaslatait.  

 

Más javaslat nem volt a képviselők részéről. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendet a meghívó 

szerinti tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 
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I. Napirend: 

1. A Tolnay Kúriában helytörténeti kiállítás helyszínének kialakítása építési 

beruházás közbeszerzési eljárásban hozandó javaslatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

 

2.  Egyebek 

 

II. Napirend után: 

 A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai 

 

I. Napirend: 

1. A Tolnay Kúriában helytörténeti kiállítás helyszínének kialakítása építési beruházás közbeszerzési 

eljárásban hozandó javaslatok megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Tolnay Kúriában 

helytörténeti kiállítás helyszínének kialakítása tárgyában a közbeszerzési eljárást Szokolai László 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával, a bíráló bizottság lefolytatta és írásban döntési 

javaslatokat terjeszt a Képviselő-testület elé. Felkéri Szokolai László hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót, a közbeszerzési bíráló bizottság elnökét, hogy a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos bíráló 

bizottsági megállapításokat és javaslatokat szóban is mondja el a testületnek. 

 

Szokolai László hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a közbeszerzési bíráló bizottság elnöke: Köszönti 

a képviselőket és ismerteti a közbeszerzési eljárás lépéseit. Elmondja, hogy Mohora Község 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2011. szeptember 8-án közbeszerzési eljárást indított meg a Tolnay 

Kúriában helytörténeti kiállítás helyszínének kialakítása építési beruházás tárgyában. Elmondja, hogy 

az építési beruházás becsült nettó értéke nem haladja meg a jogszabályban előírt értékhatárokat, 

ezért az ajánlatkérő 3 ajánlattevőnek megküldte a közbeszerzési felhívást és ezzel megkezdődött a 

közbeszerzési eljárás. 2011. szeptember 23-án délelőtt 10.00 óráig 3 ajánlat érkezett be a 

Polgármesteri Hivatalba, az ajánlattevők a Kristály-Vár Kft., a Real Construction Kft. és a Credit Kft. 

voltak. Az ajánlatok bontásától számított 5 napon belül a bontási jegyzőkönyvet mindhárom 

ajánlattevőnek megküldte az önkormányzat. A helyi közbeszerzési szabályzat alapján a polgármester 

4 tagú bíráló bizottságot hozott létre, akik a bontást követően értékelték az ajánlatokat. 

Hiánypótlásra 2011. október 5-én került sor. A hiánypótlásra 2011. október 10-én 12.00 óráig volt 

lehetőség.  Egyik ajánlattevő sem nyújtott be további iratokat a fenti határidőig, ezért a benyújtott 

ajánlatokat a benyújtásra rendelkezésre álló iratok alapján kell értékelni. A mai napon 2011. 

november 2-án délután 16.00 órakor a Bíráló bizottság megtartotta az ülését. A döntési javaslatokról 

jegyzőkönyvet készített.  

Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a közbeszerzési eljárásban a képviselő-testületnek eljárási 

döntéseket és érdemi döntést kell hoznia. 

Javasolja a polgármesternek, hogy a Kristály-Vár Kft. ajánlatának érvényességéről döntsön a 

Képviselő-testület. 

Továbbá javasolja, hogy a Credit Kft. ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségéről döntsön a képviselő-

testület, mivel a bíráló bizottság írásbeli megállapításai alapján alkalmatlan az ajánlattevő és egyéb 

szempontokat sem teljesítette, a jogszabályi és kiírási feltételeknek nem felel meg, így az ajánlata 

nem érvényes. 
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Továbbá javasolja, hogy a Real Construction Kft. ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségéről döntsön 

a képviselő-testület, mivel a bíráló bizottság írásbeli megállapításai alapján alkalmatlan az ajánlattevő 

és egyéb szempontokat sem teljesítette, a jogszabályi és kiírási feltételeknek nem felel meg, így az 

ajánlata nem érvényes. 

 

Fridrich Béla polgármester: A Bíráló Bizottság döntési jegyzőkönyvében foglaltakat a képviselő-

testület ismeri, annak tartalmát Szokolai László hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a bíráló bizottság 

elnöke összefoglalta Önöknek, kéri a hozzászólásokat és véleményeket. 

 

Hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kristály-Vár kft. ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek, a Credit Kft. és a Real Construction Kft. ajánlattevők ajánlatát érvénytelennek fogadja 

el, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatait: 

 

 135/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tolnay 

kúriában helytörténeti kiállítás helyszínének kialakítása – építési beruházás közbeszerzési 

eljárásában a Kristály-Vár Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

136/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tolnay 

kúriában helytörténeti kiállítás helyszínének kialakítása – építési beruházás közbeszerzési 

eljárásában a Credit Kft. és a Real Construction Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlatokat 

érvénytelenné nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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Fridrich Béla polgármester: Felkéri Szokolai László hivatalos közbeszerzési tanácsadót, a 

közbeszerzési bíráló bizottság elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás befejezéséhez a további 

előterjesztéseket tegye meg. 

 

Szokolai László hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a közbeszerzési bíráló bizottság elnöke: 

Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a bíráló bizottság tényként megállapította, hogy a pályázati 

forrás összege és az egyetlen érvényes ajánlattevő árajánlata között 369.773.- Ft különbség van. 

Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy két döntési lehetősége van. Az egyik alternatíva, hogy a 

közbeszerzési eljárást az egyetlen érvényes pályázat alapján eredményesnek nyilvánítja és dönt arról, 

hogy a 369.773.- Ft összeg fedezetét saját forrásból rendelkezésre bocsátja. Ha a testület erről dönt, 

akkor eredményes lehet a közbeszerzési eljárás, ugyanakkor az egyetlen érvényes ajánlat 

benyújtóját, a Kristály-Vár Kft-t nyertesnek kimondja, hiszen a maximális pontszámot kapta a 

közbeszerzési eljárásban. Ha erről dönt a testület, akkor javasolja azt is a testületi döntésbe foglalni, 

hogy a Képviselő-testület a testületi döntést követő naptól számított 10 nap múlva felhatalmazza 

Fridrich Béla polgármestert, hogy a Kristály-Vár Kft-vel a szerződést kösse meg. A másik alternatíva, 

hogy eredménytelenné nyilvánítja a közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület, mert az érvényes 

ajánlati ár és a rendelkezésre álló pályázati fedezet közötti különbséget nem tudja saját forrásból 

biztosítani és majd a későbbiekben új közbeszerzési eljárást fog indítani. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselők hozzászólásait. 

 

Hozzászólások:  

 

Kukucska Lajos képviselő: Kérdése, hogy ezt az összeget miből tudja az önkormányzat kipótolni? 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Mivel ennek az összegnek a 2012. évben kell rendelkezésre állnia, 

véleménye szerint a saját forrás terhére a 2012. évi költségvetésébe tervezze be az önkormányzat és 

abban rendelkezésre áll ez az összeg. 

Kérdése, hogy mikor lehet kezdeni ezt a munkát? 

 

Fridrich Béla polgármester: A közbeszerzési eljárásban a jelenleg meghozott határozatok 

ismeretében az eredményesség megállapítása esetén a döntés követő 10 nap után lehet a szerződést 

megkötni. A szerződés megkötését követően kezdődhet el a munka. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Mohora Község Önkormányzata az 

érvényes ajánlati ár és a rendelkezésre álló pályázati forrás közötti 369.773.- Ft összeget saját 

forrásból a 2012. évi költségvetésében biztosítja, az kézfeltartással jelezze. 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 
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 137/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tolnay 

Kúriában helytörténeti kiállítás helyszínének kialakítása építési beruházás közbeszerzési 

eljárásában a Kristály-Vár Kft. egyetlen érvényes árajánlata és a projekt támogatási összege 

közötti 369.773.- Ft különbséget a saját forrásából és a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse és gondoskodjon a fenti összeg 2012. évi költségvetésében történő 

betervezéséről és a saját forrás biztosításáról. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: 2012. február 15. 

 

Fridrich Béla polgármester: Felkéri Szokolai László hivatalos közbeszerzési tanácsadót, a bíráló 

bizottság elnökét, hogy a további döntéshez szükséges előterjesztését tegye meg. 

 

Szokolai László hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Bíráló bizottság elnöke: Elmondja, hogy mivel a 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a különbözetet biztosítja a projekt megvalósulása érdekében, 

ezért a bíráló bizottság javasolja, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot tevő, aki maximális pontszámot 

kapott, azt nyertesnek mondja ki, és ezzel a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Továbbá 

javasolja, hogy ha erről dönt a testület, abban az esetben hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a 

döntést követő 10 nap után a szerződést a nyertes ajánlattevővel megkötheti. 

 

Fridrich Béla polgármester: Véleménye szerint döntsön a képviselő-testület úgy, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, a Kristály-Vár Kft. a közbeszerzési eljárás nyertese, ezeket közölje 

az érintettekkel és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a megadott határidő után a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést megkösse. Kéri a képviselők véleményét, javaslatait, hozzászólásait. 

 

Hozzászólás, más vélemény nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárást eredményessé 

nyilvánítja a Képviselő-testület és a közbeszerzési eljárás nyertesének a Kristály-Vár Kft-t nevezi meg, 

valamint felhatalmazza a polgármester a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 138/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Tolnay kúriában helytörténeti 

kiállítás helyszínének kialakítása építési beruházás tárgyában elindított közbeszerzési eljárást 

eredményessé nyilvánítja. 
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A Képviselő-testület az eredményes közbeszerzési eljárás nyerteseként a Kristály-Vár Kft. 

(1139 Budapest, Béke tér 7. fsz.2., adószáma: 13774642-2-41.) ajánlattevőt nevezi  meg. 

 

A Képviselő-testülete felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a határozat hozataltól számított 10 napot követően a szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és 2011. november 30. 

 

Dr. Gúth Csaba képviselő 17.40 perckor távozott az ülésről. 

 

Fridrich Béla polgármester: Dr. Gúth Csaba képviselő távozását követően megállapítja, hogy a 

megválasztott 6 képviselőből és a megválasztott polgármesterből az ülésen továbbra is jelen van 3 

képviselő és a polgármester, ezért a Képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatja az 

ülést a 2. napirendi pont tárgyalásával. 

 

2. Mohora Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi 

ellenőrzési tervének elfogadása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a belső ellenőrzést a Balassagyarmati 

Kistérség Többcélú Társulásának Belső Ellenőrzési Irodája végzi az önkormányzatnál társulás keretén 

belül. A Belső Ellenőrzési Iroda szakmailag előkészítette Mohora Község Önkormányzata és 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési tervét, melyet írásban 

előterjesztésként a képviselők megkaptak. Kéri a javaslatokat, hozzászólásokat és véleményeket. 

 

Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért Mohora Község Önkormányzata és felügyelete alá 

tartozó költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési tervével és azt elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 139/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja az önkormányzat 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltak végrehajtását 

folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra 

vonatkozóan. 

 

Felelős: Tóth Éva jegyző 

Határidő: 2012. december 11. 
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3. Egyebek 

a) Fehér Sándor szemétszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelme 

 

Fridrich Béla polgármester: Felolvassa a képviselőknek Fehér Sándor kérelmét, melyben előadja, 

hogy folyamatosan nem tartózkodik Mohorán, csak időszakosan, ezért kéri a képviselő-testületet, 

hogy vele kötött  szemétszállítási közszolgáltatási szerződést és ezzel kapcsolatos havi fizetési 

kötelezettséget engedje el, és engedélyezze azt, hogy alkalomszerűen, szemétgyűjtő zsákot 

használhasson. A polgármester kéri a véleményeket és észrevételeket. 

 

Hozzászólások: 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Elmondja, hogy nagyon sokat, szinte naponta tartózkodik a Dolinkai 

pincesoron, ahol Fehér Sándor háza is áll és látja, hogy életvitelszerűen, folyamatosan tartózkodik a 

házában a kérelmező, vendégeket is szokott fogadni igen sűrűn, ezért javasolja a kérelme 

elutasítását, mivel minden lakónak kötelessége fizetni a havi szemétszállítási díjat. 

 

Kukucska Lajos, Gál Tibor képviselők is egyetértettek a hozzászólóval, ők is ugyanazt a helyzetet 

tapasztalták. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Fehér Sándor szemétszállítási 

közszolgáltatási szerződés módosítás iránti kérelmét a Képviselő-testület elutasítja, az kézfeltartással 

jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 140/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fehér Sándor 

szemétszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása, megszüntetése iránti kérelmét 

elutasítja, mivel a Képviselő-testületnek tudomása van arról, hogy Fehér Sándor 

folyamatosan, életvitelszerűen él a Mohorán lévő saját tulajdonú lakóházában. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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b) Zichy Márta Tagóvoda riasztó berendezéssel történő ellátására árajánlat megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy a közelmúltban a Zichy Márta Tagóvoda 

épületébe betörtek ismeretlen tettesek. Ennek híre eljutott Dr. Vásárhelyi Péter ügyvezető igazgató 

úrhoz, aki egy riasztó berendezéseket forgalmazó gazdasági társaság vezetője és felajánlotta a Zichy 

Márta Tagóvodának, hogy a megküldött árajánlatának megfelelő összegű riasztó berendezést 

felszerel az óvodába. Ennek a berendezésnek a felszerelése és a beépített anyagok összegét, azaz 

303.688.- Ft-ot nem kell az önkormányzatnak, sem a tagóvodának megfizetnie, ugyanis a cége 

minden évben egy intézménynek ingyen és bérmentve, segítségképpen felszereli ezt a riasztó 

berendezést. A Képviselő-testületnek javasolja azt, hogy ezt a felajánlást fogadja el, és járuljon ahhoz 

hozzá, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületben Dr. Vásárhelyi Péter és munkatársai 

munkavégzés céljából megjelenhessenek, és ott munkát végezzenek. Természetesen az 

önkormányzati vagyon értéke ezzel az összeggel nő, melyet az ingatlan vagyonkataszteren át kell 

vezetni és a növekményt a zárszámadáskor ki kell mutatni. Egyben kéri, hogy a Képviselő-testület 

nevében megköszönhesse a segítőkészségét Dr. Vásárhelyi Péter ügyvezető igazgató úrnak. Kéri a 

véleményeket, hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Kukucska Lajos képviselő: El kell fogadni a felajánlást és megköszönni. 

 

Pavlokin Pál alpolgármester és Kardos Kálmán képviselő is egyetért az előtte szólóval. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Zichy Márta Tagóvodára 303.688.- Ft 

értéknek megfelelő riasztóberendezés és tartozékai felszerelésének felajánlását elfogadja és ezzel az 

önkormányzati vagyon növekedik, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, minősített 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 141/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Vásárhelyi 

Péter ügyvezető igazgató úr által, 303.688.- Ft értékben felajánlott, a Tessedik Sámuel 

Mikrotérségi Óvoda Zichy Márta Tagóvoda riasztóberendezéssel történő ellátását elfogadja, 

és az önkormányzat vagyonát a felajánlott összeggel megnöveli. 

 

A Képviselő-testület megköszöni Dr. Vásárhelyi Péter ügyvezető igazgató úrnak azt, hogy a 

Zichy Márta Tagóvodát ingyen és bérmentve a fenti összeg erejéig felszereli 

riasztóberendezéssel és kiépíti azt. 
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A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

c) BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzatnak megküldték 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. tájékoztató csomagját azzal 

a céllal, hogy a Képviselő-testület eldöntheti, hogy részt vesz-e ebben vagy sem. Ebben a pályázatban 

való részvétel egyik feltétele, hogy saját forrásból pénzt biztosít a kérelmezőknek meghatározott 

feltételek mellett a tanulmányok folytatásához. Kéri a véleményeket és hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Kukucska Lajos képviselő: Hányan jelezték, hogy szeretnének erre a pályázatra kérelmet benyújtani? 

 

Tóth Éva jegyző: 1 személy jelezte. 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Véleménye szerint az önkormányzat forrásai nagyon le vannak 

terhelve, javasolja, hogy ne vegyen részt ebben a pályázatban az önkormányzat a forráshiánya miatt. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat ne 

vegyen részt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban forráshiány miatt, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 142/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. évi 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban nem vesz részt forráshiány miatt. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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d) Mozgókönyvtári megállapodás megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a mozgókönyvtári ellátást minden 

évben biztosítja az önkormányzat, melyhez a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési 

Intézettel szerződést köt az önkormányzat. Ezzel a megállapodással az önkormányzat normatív 

hozzájárulást is kap, melyet a mozgókönyvtárra fordít. Ennek éves összege kb. évi 900.000.- Ft. A 

mozgókönyvtár jól működik, véleménye szerint a kulturális feladatok egyik részét ezzel biztosítja az 

önkormányzat a településen élőknek. Javasolja a mozgókönyvtári megállapodás megkötését. 

 

Hozzászólás, kérdés nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Ellátó központjával megkösse a mozgókönyvtári 

szolgáltatásra szóló szerződést és az ehhez kapott támogatási összeget a szerződésben foglaltaknak 

megfelelően erre a célra fordítja, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 143/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Ellátó központjával az önkormányzat megköti a 

mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítására a szolgáltatási megállapodást a határozat 

mellékletét képező tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a szolgáltatási 

Megállapodást aláírja, és felkéri, hogy a hozott határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

e) Cserhátsurány-Herencsény Községek körjegyzőségéhez történő csatlakozás megerősítésének 

megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 2011. április 29-én megtartott  

testületi ülés 4. számú jegyzőkönyvében a 69/2011.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozatban 

úgy döntöttek a képviselők, hogy kifejezik azon szándékukat, miszerint Mohora község 2012. január 

1. napjától Cserhátsurány, Herencsény Községek Körjegyzőségéhez csatlakozik. Javasolja ennek a 

megerősítését a Képviselő-testület, mivel a KSH által közölt adatok alapján 2011. január 1-vel 987 fő 

lakosságszámmal számolhat Mohora település, tehát 1000 fő alá csökken a lakosságszám. Kéri a 

véleményeket és hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 
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Kardos Kálmán képviselő: Ha Mohora községnek az a jó, hogy körjegyzőséghez csatlakozzon, akkor 

meg kell tenni, bár a legjobb az önállóság volna. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 69/2011.(IV.29.) 

számú képviselő-testületi határozatát megerősíti, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

144/2011.(IX.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

69/2011.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozatát megerősíti, mely szerint 2012. január 

1-től csatlakozni kíván Cserhátsurány-Herencsény Községek Körjegyzőségéhez. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a Körjegyzőséghez 

történő csatlakozási tárgyalásokat a jegyzővel együtt kezdeményezze és a körjegyzőségi 

megállapodás tervezetét a következő képviselő-testületi ülésre, vagy amennyiben addig nem 

készül el, legkésőbb a decemberben megtartandó ülésre nyújtsa be. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

f) Arany János Tehetséggondozó Program támogatásának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy több szülő megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az 

Arany János Tehetséggondozó Programban részt kíván-e venni az önkormányzat. A program azért 

jött létre, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat is segítse abban, hogy a tehetségüket 

kibontakoztathassák. Javasolja a programban való részvételt, és javasolja, hogy Mohora községben 

Fk. Rácz Klaudia Mohora, Petőfi Sándor út 86. szám alatti, és Fk. Bógár Viktória Mohora, Mikszáth út 

19. szám alatti lakost támogassa ebben a programban való részvételben. Azonban a részvétel 

támogatása történhet pénzbeli támogatással, vagy a nélkül. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Véleménye szerint támogatni kell a hátrányos helyzetű, de tehetséges 

gyerekeket, azonban az önkormányzatnak nincs forrása a pénzbeli támogatásra, ezért javasolja a 

támogatást anyagi támogatás nyújtása nélkül. 
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Több hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vegyen, és ebben a programban 

Fk. Rácz Klaudia és Fk. Bógár Viktória mohorai tanulókat elviekben támogatja, de anyagi támogatást 

nem tud nyújtani számukra, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 145/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 

Támogatja, hogy Rácz Klaudia nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bogdán Tünde) 

Mohora település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában. 

 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 

számára. 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal 

együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2011. december 12. 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

 

 146/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 

Támogatja, hogy Fk. Bógár Viktória nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Virág Viktória) 

Mohora település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában. 

 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 

számára. 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal 

együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2011. december 12. 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 
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g) A 9/2011.(IV.2.) számú zárszámadásról szóló rendelet módosítása 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy a belső ellenőrzési jelentés leírta azt a 

javaslatát, miszerint a zárszámadási rendelet mellékletét ki kell egészíteni a közvetett támogatások 

kimutatásával és a hitelek állományát lejárat és hitelezők szerinti bontásban. Ez elkészült, javasolja a 

helyi zárszámadásról szóló rendeletet a 6. és 7. melléklettel módosítani. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat zárszámadásáról szóló 

9/2011.(IV.2.) önkormányzati rendelet 6. és 7. számú melléklettel történő kiegészítésével, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással,minősített 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

rendeletét: 

 

MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

15/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló  

9/2011.(IV.02.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

h) Kristály-Vár Kft. önkormányzati tulajdonú sportcsarnok bérlete iránti kérelmének megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Kristály-Vár Kft. 2011. 

szeptember 29-én kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalban, miszerint olvasta a 

www.mohora.hu honlapon, hogy a községi Sportcsarnok bérbe vehető, ezért a Sportcsarnokot 2011. 

október 1. napjától 2011. december 31. napjáig építési anyag tárolására bérletbe kívánja venni. A 

bérletért egy összegben történő fizetéssel 1.750.000.- Ft-ot kíván fizetni. Elmondja továbbá, hogy kéri 

annak jóváhagyását, hogy már rendelkezésre bocsátotta a sportcsarnokot a kérelmező részére, 

hiszen ezzel a bérleti díjjal saját bevételhez jut az önkormányzat. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Mindenféleképpen kell a bevétel az önkormányzatnak, javasolja a 

Sportcsarnok kiadását, azonban annak állagára véleménye szerint nagyon vigyázni kell. 

 

Kukucska Lajos képviselő, Kardos Kálmán képviselő egyetért az előtte szólóval. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kristály-Vár Kft. részére 1.750.000.- 

Ft bérleti díj ellenében a községi Sportcsarnokot bérbe adja az önkormányzat építési anyag tárolására 

2011. október 1. napjától 2011. december 31. napjáig és jóváhagyja a polgármester döntését, mely 

szerint október 1. napjától rendelkezésre bocsátotta a sportcsarnokot, az kézfeltartással jelezze. 
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Szavazás. 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 147/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kristály-Vár 

Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2., adószáma: 13774642-2-41., képviselője: Jamrik Zsolt) 

kérelmére az önkormányzat tulajdonában lévő, Mohora, belterület . 322/1. hrsz-on lévő 

Sportcsarnokot 2011. október 1. napjától 2011. december 31. napjáig 1.750.000.- Ft bérleti 

díj megfizetése mellett bérbe adja a kérelmezőnek építési anyag tárolására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a bérleti szerződést a 

kérelmezővel kösse meg, a bérleti díjat szedje be. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a 

Sportcsarnok kérelmező részére történő rendelkezésre bocsátását jóváhagyja. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

i) Mohora Község Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kadafalva-

Szarkás-Úrihegy és Felsőcsalános Városrészi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 

megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja arról a képviselőket, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Kadafalva-Szarkás-Úrihegy és Felsőcsalános Városrészi Önkormányzata 

alpolgármestere meghívót küldött az önkormányzatnak egy rendezvényre, melyre Pavlokin Pál 

alpolgármester urat elküldte. Ott megismerkedett a két település egymással és megállapodtak 

abban, hogy a testületek megtárgyalják, hogy egymás rendezvényein részt vegyenek, a helyi 

hagyományaikat bemutassák, és a civil kapcsolatokat ápolják. Javasolja a képviselőknek, hogy ezt a 

kezdeményezést és megállapodást hagyják jóvá. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Véleménye szerint ez az együttműködés a település javát szolgálhatja. 

Javasolja annak elfogadását. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Mohora Község Önkormányzata és 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kadafalva-Szarkás-Úrihegy és Felsőcsalános 

Városrészi Önkormányzat szándéknyilatkozattal együttműködést kezdjen meg, az kézfeltartással 

jelezze. 

 

Szavazás. 
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Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 148/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kadfalva-Szarkás-Úrihegy és Felsőcsalános Városrészi 

Önkormányzattal együtt kinyilvánítja azon szándékát, hogy az elkövetkező időben 

kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein, amelynek keretében bemutatják helyi 

hagyományaikat.  

 

Az önkormányzatnak szándékában áll a jövőben az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokat 

érintően minden területen elősegíteni a civil kapcsolatok kiterjesztését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy az önkormányzat 

nevében a szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Mivel több bejelentés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Fridrich Béla polgármester az ülést 

befejezettnek nyilvánította. 

 

k.m.f. 

 

 

         Fridrich Béla       Tóth Éva 

        polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


