MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2698 MOHORA, RÁKÓCZI ÚT 8.

13. SZÁMÚ
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén,
2011. december 01-én, délután 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal
Tanácskozótermében (2698 Mohora, Rákóczi út 8.)

Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Fridrich Béla
Kukucska Lajos
Gál Tibor
Pavlokin Pál
Kardos Kálmán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jelen vannak tanácskozás joggal:
Tóth Éva
jegyző
Gáspár István
pénzügyi főelőadó
Kardosné Szilfai Magdolna
élelmezésvezető
Benkó Tiborné
tagintézmény vezető
Tóthné Majer Valéria
védőnő
Jegyzőkönyvet vezeti:
Kapitány Tímea

igazgatási előadó

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.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat a Képviselő-testület fogadja el.
A Képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
I. Napirend előtt:
Beszámoló az elmúlt ülés óta végezett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester

II. Napirend:
1.

Mohora Község Önkormányzatának 2011. III. negyedéves pénzügyi
Beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
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2.
3.
4.

Mohora Község Önkormányzatának 2012. évre szóló költségvetési
Koncepciója tervezetének megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
A Körjegyzőségéhez történő csatlakozással kapcsolatos döntések
megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
Egyebek

III. Napirend után:
A Képviselő-testület
megtárgyalása

tagjainak

bejelentései,

észrevételei,

egyéb

javaslatainak

I. Napirend előtt:
Beszámoló az elmúlt ülés óta végezett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Fridrich Béla polgármester: A napirend előtt felolvassa az írásbeli beszámolóját az elmúlt ülés
óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (Az írásbeli beszámoló a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kéri a képviselők észrevételeit, hozzászólásait, kérdéseit.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a polgármester írásbeli beszámolójával, és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtottá nyilvánításával, 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:
149/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a két ülés
között végzett munkáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, és az alábbi
határozatokat végrehajtottnak nyilvánítja:
115/2011.(VIII.30.) számú, 116/2011.(VIII.30.) számú, 117/2011.(VIII.30.)
118/2011.(VIII.30.) számú, 119/2011.(VIII.30.) számú, 120/2011.(VIII.30.)
121/2011.(VIII.30.) számú, 122/2011.(VIII.30.) számú, 123/2011.(VIII.30.)
124/2011.(VIII.30.) számú, 125/2011.(VIII.30.) számú, 126/2011.(VIII.30.)
127/2011.(VIII.30.) számú, 128/2011.(VIII.30.) számú, 129/2011.(VIII.30.)
130/2011.(VIII.30.) számú, 131/2011.(VIII.30.) számú, 132/2011.(VIII.30.)
133/2011.(VIII.30.) számú, 134/2011.(VIII.30.) számú, 135/2011.(XI.2.)
136/2011.(XI.2.) számú,
137/2011.(XI.2.) számú,
138/2011.(XI.2.)
139/2011.(XI.2.) számú,
140/2011.(XI.2.) számú,
141/2011.(XI.2.)
142/2011.(XI.2.) számú,
143/2011.(XI.2.) számú,
144/2011.(XI.2.)
145/2011.(XI.2.) számú,
146/2011.(XI.2.) számú,
147/2011.(XI.2.)
148/2011.(XI.2.) számú képviselő-testületi határozatok.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
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számú,
számú,
számú,
számú,
számú,
számú,
számú,
számú,
számú,
számú,
számú,

I. Napirend:
1. Mohora Község Önkormányzatának 2011. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának
megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: Megkéri a testület tagjait, hogy az írásos beszámolóval
kapcsolatban - amit mindenkihez eljutatott – mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket.
Hozzászólások:
Pavlokin Pál képviselő: Az egyéb központi támogatás mit takar?
Gáspár István pénzügyi főelőadó: Bérkompenzációt. Az egy kulcsos adózás kapcsán
elszámolandó tétel.
Tóth Éva jegyző: Vannak olyan dolgozók, akiknek a fizetése nem éri el a bérminimumot, ez a
tétel szolgál ennek kiegészítésére.
Gáspár István pénzügyi előadó: Az adók behajtásánál, az időarányos mértéktől elmaradnak a
mutatók, a gépjármű adó pl. 87 %, az iparűzési adó több, mint amit terveztek, kb.: 125 %-a
tervezett bevételnek a november 1-i adatok alapján. Nagy kiesést jelent, hogy a Transzport Mix
Kft–nél tulajdonosváltás történt, a régi tulajdonos nem fizette ki az adót, az új viszont nem
ismerte el az előző tulajdonos által be nem fizetett összeget, mivel az összeg a tulajdonosváltás
előtt történt. A be nem fizetett adók behajtása folyamatosan történik.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2011. III.
negyedévi pénzügyi beszámolóját elfogadja, 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:
150/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2011. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját a határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
2. Mohora Község Önkormányzatának 2012. évre szóló költségvetési koncepció
tervezetének megtárgyalása és elfogadása
a) Mohora Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata megszüntetésének
megtárgyalása
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Fridrich Béla polgárestre: Kéri a testület tagjait, hogy az írásban kiküldött előterjesztéssel
kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket jelezzék.
Javasolja először, hogy a koncepció tervezethez kötődően a körjegyzőséghez történő
csatlakozással kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2011. december 31.
napjával szüntesse meg a Képviselő-testület.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal 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:
151/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat Polgármesteri Hivatalát 2011. december 31. napjával megszünteti a
határozat melléklete szerinti Megszüntető Okiratban foglaltak szerint, mivel az
önkormányzat 2012. január 1. napjától Körjegyzőséghez fog tartozni.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: 2012. január 8.
b) A Cserhátsurány-Herencsény Mohora Községek Körjegyzősége Mohorai Kirendeltsége
létszámának megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: A létszámmal kapcsolatban az alábbiakat mondja el: el kell
dönteni hogy 2012. évben hány fővel induljon el a Körjegyzőséghez tartozó Mohorai
Kirendeltség. A megállapodásból úgy tűnik, hogy a két önkormányzatot nem akarják
összekeverni, Mohora végezze tovább az adatszolgáltatást, statisztikákat stb. összeegyeztetve a
másik két településsel. Év közben fogják az önkormányzatok meglátni, hogy milyen változások
történnek a közigazgatásban, milyen feladatok maradnak helyben. Véleménye szerint ez a
megállapodás korrekt. Véleménye szerint az önkormányzat további működéséhez, továbbra is
szükség van az öt főre itt helyben.
Hozzászólások:
Tóth Éva jegyző: Véleménye szerit 2012. év közepére fog kiderülni, hogy az önkormányzat
kapacitása megengedi-e a jelenlegi 5 fő dolgozók bérét. Úgy gondolja szakmailag a jelenlegi
feladatellátáshoz szükséges az 5 fő a működéshez. Ezt a létszámot az önkormányzat és
államigazgatási feladatok ismeretében a minimum létszámnak tartja.
Kukucska Lajos képviselő: Úgy látja, hogy legalább egy fél évnek el kell telnie ahhoz, hogy
kialakuljon az új rendszer, akkor lehet majd látni, mekkora a kapacitás.
Pavlokin Pál képviselő: Elmondja, hogy őt több alkalommal is megállítják a lakosok, azzal a
kérdéssel, hogy az öt főn kívül ki az a két személy, aki a Hivatalban dolgozik?
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Fridrich Béla polgármester: A két fő, akit a Polgármesteri hivatalban látni lehet, az egyikük
közmunkás és adminisztratív feladatokat lát el az ő szerződése 2011. december 31-én lejár, a
másik fő mozgókönyvtári tevékenységet végez, és pályázat útján van az önkormányzatnál 2012.
március 31-ig.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a körjegyzőségéhez történő
csatlakozást 5 fő köztisztviselővel kezdje meg az önkormányzat, 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:
152/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megszűnő Polgármesteri
Hivatal 5 fő köztisztviselői létszámot határozza meg a 2012. január 1-én jogutódként
megalakuló Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége Mohorai
Kirendeltségén, akik ellátják a Körjegyzőség Alapító Okiratában foglalt feladatokat.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: 2011. december 31.
c)A Szent István Keresztény Általános Iskola részére a gyermekétkeztetés biztosításáról,
támogatásáról szóló Megállapodás megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: A koncepció szempontjából lényeges még az oktatási társulás
esetében az, hogy azoknál a tanulóknál, akik részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben, az nem állami fenntartó egyház a támogatás keretében a nyersanyag árát és az
ÁFÁ-t kapja meg, ezen felül keletkezett összeget, a rezsi költséget nem, ezért azt az
önkormányzatoknak ki kellene egészíteni a rezsi összegével a támogatást. Tehát maradt az
étkezés és az iskolabusz költsége, ezen kívül a Váci Egyház minden egyéb terhet levett az
Önkormányzat válláról.
Kéri a képviselők hozzászólásait, kérdéseit, más javaslatait.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Gyermekétkeztetés milyen összeget jelent gyermekenként?
Gáspár István pénzügyi főelőadó: Körülbelül 100-150 Ft/nap.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a római
katolikus egyháznak átadott közoktatási feladatellátáshoz kötődően a szociálisan rászoruló
gyermekek étkeztetéséhez – az állam által le nem fedezett összeget – saját bevételéből biztosítja
a Cserhátsurány-Herencsény Községek által fenntartott konyha költségéhez, és az erről szóló
megállapodás tervezetet elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
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Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
153/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent István
Keresztény Általános Iskola részére a gyermekétkeztetés biztosításáról, támogatásáról
szóló Megállapodást, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
d) A 2012. évre szóló költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az önkormányzati törvény
tervezetében nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az önkormányzat próbáljon maga gazdálkodni,
itt gondoltak főleg a helyi adókra. Meg kell vizsgálni, hogyan terheljék a lakosokat különféle
adókkal. Elmondja, hogy az iparűzési adó csökkentése nem vezetett eredményre. Két javaslatot
tart célszerűnek meghozni, az egyik a helyi iparűzési adó 0,9 %-ról 1,8 %-ra történő
felemeléséről, valamint a kommunális adó mértékének a megemeléséről. Kéri a Képviselők
véleményét, javaslatait, kérdéseit.
Hozzászólások:
Tóth Éva jegyző: Elmondja, hogy az adó emelését január 1-től megteheti a Képviselő-testület. Az
adó rendeletet év közben csak kedvezően lehet változtatni, csökkenteni lehet, emelni viszont
nem.
Fridrich Béla polgármester: A kommunális adó emelésén is el kell gondolkodnunk, itt a
környéken talán egyik településen sem ennyire alacsony az összeg. Jelenleg 4.000.Ft/év/ingatlan.
Kukucska Lajos képviselő: Meg kell találni a mértéket, hogy meddig lehet terhelni az
embereket az adókkal. Kérdés, hogy azoknál a lakosoknál, akik segélyből élnek, milyen
mértékben folyik be az adó?
Tóth Éva jegyző: A kifizető a segélyek kifizetésénél tájékoztatja az állampolgárokat, hogy milyen
elmaradásuk van, és csekket ad ki részükre a befizetéshez. Ez nagyon eredményes, a befizetések
a legtöbb esetben megtörténnek. Aki pedig ezt nem teszi meg, az ellen végrehajtási eljárás indul,
ez több esetben is megtörtént. A be nem fizetett adókra az adósok ismert bankszámlára
terhelést bocsátott ki az adóhatóság. A befizetési arány 96,6 %.
Fridrich Béla polgármester: Az kommunális adó mértékére a következő évben mely összeget
kellene megcélozni?
Gál Tibor képviselő: Javasolja a 8.000,- Ft/év adó mértéket megállapítani.
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Kukucska Lajos képviselő: Szerinte az alacsonyabb összeget, a 6.000,- forintot kellene
megállapítani.
Pavlokin Pál képviselő: Egyetért a 6.000,- forinttal.
Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint, az 50%-os adóemelés, sok.
Gál Tibor képviselő: Elmondása szerint, a 8.000,- Ft magasabb összeg azért kell, mert a
szolgáltatások lekapcsolásának veszélye áll fenn az önkormányzati intézményeknél, és ez az az
összeg, amivel a bevételt növelni tudják. A pénzt a lakosságnak be kell tenni a közösbe, mert
másképp nem tud működni az önkormányzat.
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a testület nehéz döntés előtt áll, két
oldalról kell vizsgálni a kérdést, az egyik, hogy az önkormányzat a minimum feladatait el tudja
látni, de a másik hogy az emberek milyen összeget bírnak befizetni.
Gál Tibor képviselő: Szerinte fontos figyelembe venni, hogy a magasabb bevétel a növekvő
kiadásokra megy el, amelyhez a segélyek nagyban hozzájárulnak.
Fridrich Béla polgármester: Az önkormányzatok saját bevételeikből fogják tudni ellátni
feladataikat, de nem hagyhatják figyelmen kívül azt, hogy az emberek mit tudnak megfizetni.
Tóth Éva jegyző: Elmondja véleményét, mi szerint, ha a magasabb adóösszeget választja a
testület, megnézheti az adómorált , ha a március 15. első időszakában elfogadható, akkor
továbbra is fenntartja a magasabb összeget, ha romlik, akkor mérsékeli az adó mértékét.
Csökkenteni év közben is lehet az adó mértékét, a jogszabály a kedvezőbb mértéket engedi.
Fridrich Béla polgármester: Javasolja a kisebb lépést, vagyis, hogy a kommunális adót 4.000,forintról, 6.000,- forintra emeljék a következő év január 1. napjától. Az emberek a kisebb lépést
jobban meg fogják érteni.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendeletben az adó mértékét 4.000.- Ft-ról 6.000.- Ft-ra emelje a képviselőtestület, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi rendeletét:
Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
7/1995.(XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy a helyi iparűzési adó mértékét is tárgyalja meg a
Képviselő-testület. Kéri a javaslatokat, véleményeket.
Hozzászólások:
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Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint a bevételek növelése érdekében a maximumot, a
az adóalap 2 %-nak megfelelő iparűzési adó mértéket kellene megállapítani.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a helyi
iparűzési adó mértékét 2012. január 1-től az adóalap 2 %-ban állapítsa meg az önkormányzat, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi rendeletét:
Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
8/2010.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatásul elmondja a Képviselőknek, hogy a koncepció még változhat, ha
évközben olyanná válnak a jogszabályi, a külső környezet miatti körülmények, hogy nem
végrehajtható az elfogadott költségvetés, ezért lehet, hogy szükség lesz annak módosítására.
Nagy valószínűséggel mutatkozik az, hogy alkalmazkodni kell a megváltozott külső
viszonyokhoz.
Az ÖNHIKI pályázatból az első körben 7,5 millió, a második körben 4 millió forintot kapott az
önkormányzatunk, azonban ez még mindig kevés. A jelenlegi pénzügyi helyzete ismertében ezért
ennek kapcsán küldött az önkormányzat egy levelet az önkormányzatokért felelős államtitkár
úrnak, melyben kérték, hogy részt vehessen az önkormányzat egy soron kívüli támogatási
kérelem benyújtásában.
Fridrich Béla polgármester: Az előzőleg meghozott döntések alapján kéri a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció tervezetét fogadja el. Aki
egyetért a javaslattal, 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:
154/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2012. évre szóló költségvetési koncepcióját és azt a határozat melléklete szerinti
tartalommal és a 151/2011.(XII.1.) számú, a 152/2011.(XII.1.) számú, és a
153/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozatok figyelembevételével elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
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Határidő: 2012. december 31.
3.

A Körjegyzőségéhez történő csatlakozással kapcsolatos döntések megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Cserhátsurány- Herencsény
Körjegyzőséghez történő csatlakozásával kapcsolatban megérkezett a megállapodás tervezete.
Felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy ismertesse a megállapodás tervezetet.
Tóth Éva jegyző: Ismerteti a jelenlévőkkel felolvasással a Körjegyzőséghez történő csatlakozás
megállapodás tervezetét. Felhívja a testület figyelmét, hogy a megállapodást elfogadása előtt,
vegyék figyelembe, hogy a jegyző jogállása 2011. december 31-vel megszűnik. Amennyiben az
önkormányzat tovább fogalakoztatja, akkor az új munkáltató mondja meg, hogy milyen
státuszban. A megállapodásban a tervezett jogállása aljegyzőként szerepel. Lényeges, az új
pecsétek 2012. január 01-től történő használata is.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselők véleményét, hozzászólásait, kérdéseit.
Hozzászólások:
Gál Tibor képviselő: A polgármester úr tájékoztatott minket a tárgyalásokról, ez a
megállapodás véleménye szerint pontosan azt tükrözi, amit a Képviselő-testület is elvárt.
Kukucska Lajos képviselő: Javasolja a megállapodás elfogadását, hiszen ezt a csatlakozást
tartja az önkormányzat most fontosnak és ezekkel a feltételekkel.
A többi képviselő is egyetértett a hozzászólókkal.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Körjegyzőséghez történő csatlakozásról
szóló megállapodás tervezettel, 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:
155/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Körjegyzőség
alakításáról önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátásáról szóló Megállapodást
Cserhátsurány és Herencsény Községek Körjegyzőségéhez való csatlakozással
kapcsolatosan, és azt a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: 2011. december 31.
4. Egyebek
a) Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. közvilágítási szolgáltatási díj ajánlatának megtárgyalása
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Fridrich Béla polgármester: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. üzemelteti Mohora településen a
közvilágítást. Eddig a Holdfény csomag szerint fizette az önkormányzat a szolgáltatást. Azonban
most ismét egy olcsóbb ajánlatot tettek az önkormányzatnak az aktív elemeinek üzemeltetésére.
Mivel az önkormányzat az érdeke, hogy a közszolgáltatásokat minél gazdaságosabban,
olcsóbban lássa el, ezért javasolja az ajánlat elfogadását. Kéri a képviselők hozzászólásait,
javaslatait.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat elfogadja az
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. aktív elemeinek üzemeltetésére tett olcsóbb ajánlatát a 2012. évre, 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:
156/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ELMŰ-ÉMÁSZ
Hálózati Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 54.) 2012. évi közvilágítási aktív elem
üzemeltetési díjra szóló árajánlatát és úgy határozott, hogy elfogadja azt az alábbiak
szerint:
Mohora községben az aktív elemeinek üzemeltetése jelenleg a Holdfény csomag alapján
történik, amelynek 2012. évi nettó havi díja: 50.614.- Ft/hó.
A fenti ár az alábbi lámpatest mennyiségére érvényes:
Nátrium lámpás lámpatest:
94 db
Kompakt fénycsöves lámpatest:
71 db
Higanylámpás lámpatest:
9 db
Egyéb lámpatest:
9 db.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
b) A Kisléptékű településfejlesztési és vidékfejlesztési programban igényelhető támogatásra történő
pályázat benyújtásának megtárgyalása a Zalka Máté utca és Hunyadi utca útfelújításához
Fridrich Béla polgármester: Van egy pályázat, amelynek a neve „Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program” 95 %-os intenzitású támogatással. A Zalka Máté út és a Hunyadi út
nem építési engedély köteles. A pályázat 5 % önrészt igényel, ami ezeknek az utaknak az
esetében összesen 500-550e forint. 2012. január 15-én zárul le és pozitív elbírálás esetén a két
út elkészülhet. Kéri a képviselők véleményét és hozzászólásait azzal kapcsolatosan, hogy
benyújtsa-e az önkormányzat ezt a pályázatot, vagy sem.
Hozzászólások:
Kardos Kálmán képviselő: A pályázatírás költsége plusz kiadást jelent?
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Fridrich Béla polgármester: Benne van a pályázati támogatási összegben.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a „Kisléptékű
településfejlesztési, vidékfejlesztési program”-ban részt vegyen az önkormányzat és pályázatot
nyújtson be a Zalka Máté és a Hunyadi út útfelújítására, és az ehhez szükséges 5 %-os önrészt
saját bevételéből a 2012. évi költségvetéséből 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:
157/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mohora
községben lévő Zalka Máté út és Hunyadi út útfelújításának érdekében pályázatot nyújt
be az Új Széchenyi Terv, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül a
Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési programban.
2. A Képviselő-testület a Hunyadi út tervezett költségét, azaz bruttó 5.000.000.- Ft
összeget, és az ehhez szükséges 5 %-os önrész összegét, azaz 250.000.- Ft összeget a
2012. évi költségvetéséből biztosítja.
3. A Képviselő-testület a Zalka Máté út tervezett költségét, azaz bruttó 6.000.000.- Ft
összeget, és az ehhez szükséges 5 % önrész összegét, azaz 300.000.- Ft összeget a 2012.
évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert arra, hogy a fenti
pályázatot nyújtsa be a támogató szervezethez.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
c) Metro Kft-vel történő megállapodás megkötésének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy van lehetőség a METRO
Kft-vel egy olyan megállapodást kötni, amelynél ki is szállítják helybe az árut. Kéri a képviselők
és az élelmezésvezető hozzászólását.
Hozzászólások:
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatja Kardos Kálmán képviselőt, hogy mivel a szóban forgó
megállapodás egyik résztvevője a felesége, Kardosné Szilfai Magdolna élelmezésvezető, ezért be
kell jelentenie az érintettséget. Ez azt jelenti, hogy nem szavazhat a döntés meghozatalában,
viszont a határozatképesség szempontjából jelenlévő képviselő.
Kardosné Szilfai Magdolna élelmezésvezető: Ez azért jó lehetőség véleménye szerint, mert ez
a cég eddig nem vállat kiszállítást. Úgy gondolja, hogy az átutalásos fizetés macerás, de a
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kiszállítás során most van lehetőség készpénzben fizetni. 50e Ft felett érdemes rendelni, mert
akkor ingyenes a kiszállítás, egyébként 2.500,- Ft.
Gál Tibor képviselő: Érdemes egy helyen beszerezni egy beszállítótól az anyagokat, mert
készpénzre bárhol lehet vásárolni és érdemes maradni annál, akitől egyébként is vásárol az
önkormányzat.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Ki szavaz arra, hogy a METRO Kft. és Mohora Község
Önkormányzata között megállapodás jöjjön létre, mely szerint az élelmiszerek, áruk kiszállítását
50.000,- Ft alatti rendelés esetén 2.500,- Ft szállítási költségen, a fölötti rendelés esetén
ingyenesen szállítsák ki a Főzőkonyha részére, kézpénzes fizetéssel?
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, 3
szavazattal mellette, 1 tartózkodással sem a megállapodás megkötése mellett, sem az ellen nem
született döntés, mivel a 7 képviselőből csak 3 szavazott a megállapodás megkötése mellett, 1
képviselő pedig tartózkodott.
d)Vakok és Gyengénlátók Egyesülete támogatási kérelmének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Megkereste az önkormányzatot a Vakok és Gyengénlátók Nógrád
Megyei Egyesülete, és kérték az önkormányzat támogatását. Kéri a véleményeket és
hozzászólásokat.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint a jelenlegi pénzügyi helyzetben nincs módja
támogatást nyújtani az önkormányzatnak.
Pavlokin Pál alpolgármester: Egyetért az előtte szólóval.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a támogatás
iránti kérelmet forráshiány miatt elutasítsa az önkormányzat, 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:
158/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vakok és
Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete támogatás iránti kérelmét az önkormányzat
jelenlegi forráshiányos helyzetére tekintettel elutasítja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
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Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
e) Pálfalvi Gergely területvásárlás iránti kérelmének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy Pálfalvi Gergely mohorai lakos
kérelmet nyújtott be önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására. Az egyik ingatlan a
967. hrsz-ú vízfolyás, amely nem forgalomképes, tehát azt nem tudja az önkormányzat eladni. A
0103/8. hrsz-ú eladható szántóföld művelődési számú terület, 6283 m2, 6,53 AK értékű 10.000,Ft-ot ajánlott érte. Az Ifjúsági út 274/26. hrsz.-ú építési telket is megvásárolná 350.000.- Ft-ért.
Van még egy terület az anyagbánya, melyért 100.000,- Ft -ot ajánlott. Kéri a képviselők
véleményét, hozzászólásait.
Hozzászólások:
Gál Tibor képviselő: A szántó értéke kb. 20.000,- Ft/AK. Az Ifjúság úti telkeket 700,- Ft/m2
áron határozta meg rendeletében a képviselő-testület, és csak építési célra adhatóak el.
Kukucska Lajos képviselő: A föld értéke szerint ő is a 20.000.- Ft/AK értéket támogatja, a helyi
rendelet szerint pedig 700 Ft/m2-es áron kell értékesíteni az építési telket.
Fridrich Béla polgármester: A kérelmező, Pálfalvi Gergely az anyagbányát is meg szeretné
vásárolni, azonban annak megtárgyalását javasolja a következő ülésen megtárgyalni, mivel arra
pályázatot nyújtott be az önkormányzat a rekultivációjához, és mivel az anyagot még nem
sikerült az irattárból elővenni és még nem tudják, hogy van-e valamilyen kivárási idő a pályázat
megvalósítását követően.
Tóth Éva jegyző: Elmondja, hogy egy önkormányzat akkor határoz meg reális árat az
önkormányzati ingatlanra, hogy Mohora községben az elmúlt években eladott ingatlanok árának
megfelelően lehet értékesíteni. Ugyanis mindig az határozza meg az ingatlan értékét, hogy az
eladó mennyit kér és a vevő mennyit hajlandó adni érte. Amennyiben az eladó, az ingatlan
tulajdonosa túl alacsonynak tartja a vevő által felajánlott vételárat, akkor nem szabad eladni az
ingatlant. Az önkormányzati ingatlanok a közvagyon részét képezik, ezért fontos, hogy olyan
áron kerüljenek értékesítésre, amely a közösségi céloknak, elvárásoknak megfelel.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
159/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pálfalvi
Gergely mohorai lakos kérelmét, melyben az önkormányzat tulajdonában lévő Mohora,
belterület, 967.hrsz-ú vízfolyás ingatlan megvásárlása iránti kérelmét elutasítja, mivel az
az önkormányzat forgalomképtelen vagyonát alkotja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
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f)Pálfalvi Gergely önkormányzati ingatlan vásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
160/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a kizárólagos
tulajdonát képező Mohora, külterület, 0103/8. hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6,53 AK,
6283 m2 területű ingatlant eladásához az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan vételárát Mohora Község Önkormányzata 20.000.- Ft/AK értékben határozza
meg. A kérelmező által megvásárolni kívánt szántó, mely 6,53 AK értékű, 6,35 AK X
20.000.- Ft = 130.600.- Ft, azaz Egyszázharmincezer-hatszáz forint összegben állapítja
meg a Képviselő-testület.
A kérelmezőnek fenti vételárat legkésőbb az adás-vételi szerződés aláírásakor a
polgármesteri hivatal pénztárába, egy összegben kell megfizetnie.
A kérelmezőnek az adás-vételi szerződés megkötésekor és a vételár megfizetésekor
kerül a birtokába a fenti ingatlan.
A Képviselő-testület ezen ajánlatát 2011. december 31-ig tartja fenn.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla
polgármestert, hogy az ajánlat kérelmező általi elfogadása esetén az adásvételi
szerződést az önkormányzat nevében megkösse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
g) Pálfalvi Gergely önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelme
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
161/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kizárólagos
tulajdonát képező Mohora, külterület, 0189/17. hrsz-ú, kivett anyagbánya művelési ágú,
6044 m2 területű ingatlan Pálfalvi Gergely mohorai lakos megvásárlása iránti kérelmét és
az alábbiakról döntött.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a kérelmező által megvásárolni kívánt fenti
ingatlan rekonstrukciója több évvel ezelőtt megtörtént. Ehhez állami támogatást vett
igénybe az önkormányzat. Jelenleg nem áll rendelkezésére a Képviselő-testületnek az az
információ, hogy a pályázat szerint mennyi ideig nem adható el az ingatlan, ezért a
kérelmet a következő testületi ülésen kívánja megtárgyalni a hiányzó információ
birtokában.
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A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a fenti ingatlan pályázati
anyagát és a szükséges információkat a Képviselő-testület soron következő ülésére
terjessze a Képviselő-testület elé, amikor is megtárgyalja újra a kérelmet a Képviselőtestület és döntést hoz.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
h)Pálfalvi Gergely önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelme
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
162/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a kizárólagos
tulajdonát képező Mohora, belterület, 274/26. hrsz-ú, beépítetlen terült művelési ágú,
875 m2 területű ingatlant eladásához az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan vételárát Mohora Község Önkormányzata 700.- Ft/m2 értékben határozza
meg. A kérelmező által megvásárolni kívánt beépítetlen terület, mely 875 m2, 612.500.Ft, azaz Hatszáztizenkettőezer-ötszáz forint összegben állapítja meg a Képviselő-testület.
A kérelmezőnek fenti vételárat legkésőbb az adás-vételi szerződés aláírásakor a
polgármesteri hivatal pénztárába, egy összegben kell megfizetnie.
A kérelmezőnek az adás-vételi szerződés megkötésekor és a vételár megfizetésekor
kerül a birtokába a fenti ingatlan.
A Képviselő-testület ezen ajánlatát 2011. december 31-ig tartja fenn.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla
polgármestert, hogy az ajánlat kérelmező általi elfogadása esetén az adásvételi
szerződést az önkormányzat nevében megkösse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
i) Jubileumi jutalmak kifizetéséhez kapcsolódó kérelmek megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Fajcsik József volt
polgármester részére a fennmaradó jubileumi jutalom kifizetésre került. Ezt követően két
dolgozónak, Tóthné Majer Valéria védőnőnek és a jegyző asszonynak a jubileumi jutalmak fele is
kifizetésre került. A többi pénz átutalták Cserhátsurány oktatási társulás felé. Ennek a pénznek a
forrása az ÖNHIKI-s támogatás összege, 4.000.000.- Ft támogatás volt.
A jubileumi jutalmak kifizetésének ügye zárt ülésre tartozik, de a két fél nyilatkozatot tett arra
vonatkozóan, hogy az ügyet nyílt ülésen tárgyaljuk, ehhez hozzájárultak és kérték is azt.
(A nyilatkozatok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Hozzászólások:
Tóthné Majer Valéria védőnő: Elmondja, hogy számára kellemetlen a helyzet, mert
megkérdezte a polgármester urat, hogy várhatóan mikor kaphatja meg az összeget? A
polgármester úr erre azt válaszolta, hogy ismerve az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét,
egyenlőre nem tud mit mondani.
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy ő azt mondta, hogy az ÖNHIKI-s támogatási összeg
megérkezett a számlára, de mivel a I. ütemben is feladathoz kötötték az összeg felhasználását,
arról el kellett számolni, ennél is meg kívánták várni az önkormányzatokért felelős államtitkár
úr levelét, hogy mire lehet felhasználni ezt az összeget. Ő javasolta, hogy várják meg ezt a levelet
és amennyiben nem határozzák meg, hogy mire fordítsa az önkormányzat a támogatás összegét,
akkor a védőnőnek is és a jegyzőnek is kifizethető lesz az elmaradt jubileumi jutalom.
Kardos Kálmán képviselő: Kérdése: Nem lehetett volna elkerülni a munkaügyi bíróságot?
Tóthné Majer Valéria védőnő: Elmondja, hogy nehéz úgy dolgozni, hogy telefonja nincs,
autóval jár, augusztus óta nem kapott útiköltségpénzt. Át kell járnia Cserháthalápra, mert ott is
vannak várandós kismamák és gyerekek, akik miatt muszáj átmennie. Sok minden tornyosult
össze, 10 éve nem volt soros lépésem, hátrányban érezte magát. Ezt követően elküldte a
Munkaügyi Bírósághoz a kérelmét és másnap megkapta a jubileumi jutalmának a felét. Kéri a
másik felét is.
Tóth Éva jegyző: Elmondja, hogy a kötelezően ellátandó feladatra a költségvetésben lévő
tervezett összegeket ki kell fizetni. A védőnő által felsorolt költségek nem teljesítése akadályozza
a kötelezően ellátandó feladat ellátását. Véleménye szerint az önkormányzat minden emberi
erőforrása, szellemi erőforrása a legfontosabb. Mindenki előtt ismeretes az önkormányzat
forráshiányos helyzete, azonban a törvényben kötelezően előírt juttatásokat is teljesíteni
szükséges és az elmaradt jubileumi jutalmak másfél éve nem kerültek kifizetésre. Mindig más
dolog volt fontos.
Fridrich Béla polgármester: Megkérdezi a képviselőket és Tóthné Majer Valéria körzeti
védőnőt, hogy amennyiben az elmaradt jubileumi jutalom ki nem fizetett második részletét is
megkapja, abban az esetben van-e kamatokra, vagy egyéb dolgokra igénye az önkormányzattal
szemben, és a munkaügyi pert folytatni kívánja-e?
Tóthné Majer Valéria körzeti védőnő: Amennyiben megkapja az elmaradt jubileumi jutalom
másik felét is, úgy abban az esetben lemond minden további kamatról és egyéb dologról és nem
kívánja tovább folytatni a munkaügyi pert. Kéri annak megszüntetését.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Tóthné Majer Valéria körzeti
védőnő részére az önkormányzat kifizeti az elmaradt jubileumi jutalmának II. részletét, és
egyezséget köt a dolgozóval arról, hogy semmilyen további követelést nem támaszt az
önkormányzattal szemben és a munkaügyi per megszüntetését kéri az önkormányzattal
szemben, 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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163/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóthné
Majer Valéria körzeti védőnő részére az elmaradt 25. éves jubileumi jutalma második
részletét a döntéstől számított 8 napon belül kifizeti.
A Képviselő-testület egyben elfogadja azt az egyezséget az önkormányzat és Tóthné
Majer Valéria közalkalmazott között, hogy amennyiben a közalkalmazott részére az
elmaradt jubileumi jutalmának II. részlete is kifizetésre kerül, úgy semmilyen további
követelést nem támaszt az önkormányzattal szemben, és a Nógrád Megyei Munkaügyi
Bíróságon indított munkaügyi eljárás megszüntetését kéri az önkormányzattal együtt.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse, az elmaradt jubileumi jutalom kifizetéséről határidőn belül
gondoskodjon. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert,
hogy Tóthné Majer Valéria közalkalmazottal az egyezséget megkösse, azt aláírja, és
együttesen kérjék a Munkaügyi Bíróságnál az eljárás megszüntetését.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: 8 napon belül
j) Kihűléses halálesetek megelőzésére Intézkedési Terv készítésének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Becsó Zsolt, a Nógrád
Megyei Közgyűlés Elnöke levélben kereste meg a polgármestereket és ajánlásokat tett arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzatok a kihűléses halálesetek megelőzésére Intézkedési Tervet
készítsenek. Kéri a terv véleményezését a képviselők részéről.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért Mohora Község Önkormányzatának
Intézkedési Tervével a kihűléses halálesetek megelőzésére, 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:
164/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke, Becsó Zsolt Úr 2121/2011. ügyiratszámú megkeresését
megtárgyalva a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében az alábbi Intézkedési Tervet
hagyja jóvá:
MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
INTÉZKEDÉSI TERVE
a kihűléses halálesetek megelőzésére
1. A Képviselő-testület Mohora községben a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében
az egyedülálló, magányosan élő idős, beteg emberekkel történő szoros kapcsolatot tart
fenn a hideg, téli időszakban a Mohorai Polgárőr Egyesület tagjainak, a Gyermekjóléti és
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Családsegítő Szolgálat családgondozójának, az egészségügyi dolgozóknak, a mohorai
lakosoknak, a képviselő-testület tagjainak, a közfoglalkoztatottaknak, a római katolikus
egyházközség, az evangélikus egyházközség tagjainak önkéntes csatlakozásával.
2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalán lévő hirdetőtáblán hirdetményben,
közvetlen szóbeli felkéréssel, a www.mohora.hu honlapon, a községi hirdetőtáblákon
önkénteseket toboroz az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósítására.
3. A kihűléses halálesetek megelőzése érdekében időbeli beosztással, információ
cserével, látogatásokkal, kisebb csoportos összejövetelek szervezésével, melegedő hely
fenntartásával kell koordinálni a feladat folyamatos elvégzését.
3. A Képviselő-testület a feladatok koordinálására a polgármestert bízza meg.
4. A Képviselő-testület rendelkezik arról is, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok
elvégzéséhez, a kihűléses halálesetek megelőzésére a polgármester rendelkezésére
állnak a közintézmények, elsősorban a Rákóczi út 26. szám alatt lévő Szolgáltatóház,
másodsorban a Községi Sportcsarnok, harmadsorban a volt általános iskolai ebédlő
helyisége.
5. Amennyiben az önkormányzattal együttműködő önkéntesek olyan veszélyt
tapasztalnak, amihez a mentőszolgálat, a rendőrség, vagy a polgárőrség munkatársai,
vagy a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátók segítsége szükséges, úgy azt a
feladat és hatáskörrel rendelkező szereplőt haladéktalanul kötelesek értesíteni, egyúttal
a tevékenységükről beszámolnak a polgármesternek a további feladatok koordinálása
érdekében.
6. A téli időszakban a hóesések következtében kialakuló elszigeteltség megelőzése
érdekében a közfoglalkoztatás keretén belül, a veszélyetetettek érdekében hó
eltakarítást, csúszásmentességet kell biztosítani az önkéntesek kapcsolattartásához.
7. A veszélyeztetettség megszűnését követően a polgármester beszámol a Képviselőtestület soron következő ülésén a hideg időszakban végzett munkáról.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: 8 napon belül
k) Folyószámla hitel kérelem benyújtásának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az OTP Bank Nyrt-nél
15.000.000.- Ft folyószámla hitele van az önkormányzatnak. A folyószámla hitel szerződés
december hónapban lejár. Újra meg kell kérelmezni, amennyiben azt igénybe kívánja venni az
önkormányzat. Sajnos még mindig szüksége van erre az önkormányzatnak. Ezért javasolja a hitel
iránti kérelem benyújtását 15 mFt -ra. Kéri a véleményeket és javaslatokat.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az OTP Bank Nyrt-hez
15.000.000.- Ft folyószámla hitel kérelmet nyújtson be az önkormányzat, az kézfeltartással
jelezze.
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Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
165/2011.(XII.1.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetésében
meghatározott feladatok, működési kiadások finanszírozására, az önkormányzat
működőképességének biztosítása érdekében a számlavezető OTP Bank Nyrt-től
15.000.000.- Ft összegű folyószámla hitelfelvételéről dönt.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla hitel és járulékai
visszafizetését a hitel futamideje alatti évek költségvetésébe már a kiadásait megelőzően
betervezi és jóváhagyja. A hitel fedezeteként az önkormányzat Képviselő-testülete a
futamidő alatti éves költségvetési bevételeit ajánlja fel.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hitelkérelmet az OTP
Bank Nyrt. Észak-kelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóságához nyújtsa be.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert a hitelszerződés
megkötésére és aláírására.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
I. Napirend után:
A bizottság tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
Mivel a Képviselő-testület agjai részéről egyéb bejelentés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért
Fridrich Béla polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította.
k.m.f.

Fridrich Béla
polgármester

Tóth Éva
jegyző
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