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Készült: Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron kívüli ülésén a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében (2698 Mohora, Rákóczi út 8.) 2011. december 29-én 17.00 órakor.
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Fridrich Béla
Pavlokin Pál
Gál Tibor
Kardos Kálmán
Kukucska Lajos
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képviselő

Jelen vannak tanácskozási joggal:
Tóth Éva

jegyző

Az ülést Fridrich Béla polgármester vezeti.
A jegyzőkönyvet Tóth Éva jegyző vezeti.
Fridrich Béla polgármester: Jegyzőkönyve mondja, hogy a mai napon délután 15.00 órától a
Képviselő-testület Cserhátsurányban közös képviselő-testületi ülésen vett részt, ahol a 2012. január
1-től Mohora csatlakozásával, a Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége
működésének megkezdődésével kapcsolatos döntéseket tárgyalták meg. Ennek folytán a közös ülés
jegyzőkönyvét Cserhátsurány-Herencsény Községek Körjegyzője készíti el és küldi be a Nógrád
Megyei Kormányhivatalnak. A közös képviselő-testületi ülésen Mohora Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 167/2011.(XII.29.) számú határozatával elfogadta Cserhátsurány-HerencsényMohora Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát, a 168/2011.(XII.29.) számú határozatával a
Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatát, és
a 169/2011.(XII.29.) számú határozatával Tóth Éva jegyzőt 2012. január 1. napjától a körjegyző
javaslatára 2012. január 1. napjától aljegyzővé kinevezte határozatlan időre. Ezt követően a
Képviselő-testület Mohorán 17.00 órakor ismét összeült, hogy a kimondottan Mohora Község
Önkormányzatát érintő ügyeket megvitassa és azokban döntést hozzon.

A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott
polgármester és a megválasztott 6 képviselőből 4 jelen van az aláírt jelenléti ív szerint.
A Képviselő-testület a szóbeli összehívás miatt meghívót nem kapott, ezért Fridrich Béla
polgármester a napirendekre az alábbi javaslatot teszi:
I.

Napirend:
1. Nagy Zoltán önkormányzati földterület vásárlás iránti kérelmének
megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
2. Munkabérhitel felvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
3. A szemétgyűjtési, szállítási díj módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
4. A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Szervezete támogatási kérelmének
újratárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
5. Terembérlet iránti kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
6. A közfoglalkoztatottak vezetője, a szociális étkezést kivivő személy
státuszának megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
7. Sthil fűrész vásárlásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
8. A jegyzői állás megszüntetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
9. A szakácsnő és a konyhai kisegítő határozott idejű munkaszerződésének
megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
10. A helyi normarendelet módosításának megtárgyalása törvénymódosítás miatt
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester

II.

Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai

Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselők véleményét, más javaslatát és hozzászólását.
A képviselők részéről vélemény, észrevétel, más javaslat nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a napirendi pontokra tett
javaslatával, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül
elfogadja a napirendet.
I.

Napirend:
1. Nagy Zoltán önkormányzati földterület vásárlás iránti kérelmének megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Dolinkai Pincesoron a
pincegazdák által kért kommunális vezeték kiépítésének tervezéséhez kapcsolódóan kiderült, hogy a
jelenlegi használóknak nem volt tudomásuk arról, hogy az önkormányzati terület, amely a pincéjük
előtt van és használnak, az nincs a tulajdonukban és nevükön. Volt régebben egy olyan
kezdeményezés a pincegazdák részéről, hogy azt ők megvásárolnák az önkormányzattól, sokan ezt
meg is tették, de még nem mindenki. Egyik ilyen pincetulajdonos Nagy Zoltán 2698 Mohora,
Mikszáth út 6. szám alatti lakos is, aki kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a Mohora, külterület
012/23. hrsz-ú, 10 m2 területű, legelő művelési ágú terület megvásárlása iránt. Javasolja a Képviselőtestületnek ennek a területnek az eladását 400.- Ft/m2-es áron, a többi pincetulajdonos is ilyen áron
vásárolta meg a pincéje előtti területet. Természetesen a vételáron felüli költségek a vevőt terhelik.
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását.
Hozzászólások:
Gál Tibor képviselő: El kell adni a területet, amennyiben van rá igény, és egyetértek a négyzetméter
árral.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Nagy Zoltán mohorai lakos kérelmére
a Képviselő-testület eladja a saját tulajdonában lévő 10 m2-es területet 400.- Ft/m2 áron, 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
határozatát:
170/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Mohora, külterület, 012/23. hrsz-ú, legelő művelési ágú, 10
m2 területű ingatlanát eladja kérelmezőnek az alábbi feltételekkel:
1. Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlant eladja Nagy
Zoltán 2698 Mohora, Mikszáth út 6. szám alatti lakosnak.

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 400.- Ft/m2 árban állapítja meg. Az ingatlan
teljes vételára 400.- Ft/m2 x 10 m2 = 4.000.- Ft.

3. Nagy Zoltán vásárló az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés megkötésekor köteles
készpénzben befizetni az önkormányzat házipénztárába.
4. Az adás-vétel megkötésével, a kérelmező ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével
kapcsolatos egyéb költség Nagy Zoltán vevőt terheli.
5. Az ingatlan tulajdonba vételétől kezdve az új tulajdonos jogosult az ingatlan hasznait
szedni és terheit viselni.
6. A Képviselő-testület ezen ajánlata 60 napig érvényes.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a fenti határozatról a
kérelmezőt és az érintetteket értesítse.
Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy az adás-vételi
szerződést aláírja és megkösse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
2. A szemétgyűjtési, szállítási díj módosításának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2012. január 1. napjától az ÁFA
mértéke 25 %-ról 27 %-ra nő. A jogszabályi változás miatt javasolja, hogy a NÉ&PA Kft-vel kötött
szemétszállítási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltatási díj összegét 2 %-kal emelje meg a
Képviselő-testület. Az emelés következtében az éves bruttó emelkedés összege 12.076.- Ft. Az
emelés oka az ÁFA törvény módosítása. Kéri a véleményeket, észrevételeket.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a NÉ&PA Kft-vel kötött szemétszállítási
közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltatás díjának – az ÁFA 2 % mértékű törvényi emelése
alapján – az emeléssel, és az erről szóló helyi rendeletet erre módosítja, 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 ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
díjáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
3. Munkabér hitel felvételének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy a munkabér hitelt évente kell kérni az OTP Bank Nyrt-től,
amennyiben szüksége van arra az önkormányzatnak. Jelenleg szüksége van az önkormányzatnak a
munkabérhitelre, javasolja annak megkérését. A munkabérhitel összege csak annyi lehet, amennyi a
bérjellegű kifizetések egész éves előirányzatának 1/12-ed részre. Jelenleg ez maximum havi
4.000.000.- Ft. Kéri a képviselők véleményét, javaslatait.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az OTP Bank NYRTtől 1 évre havi 4.000.000.- Ft munkabérhitelt igényeljen, és a képviselő-testület felhatalmazza
Fridrich Béla polgármestert 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:
171/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések finanszírozása
céljából 2012. évben havonta maximum 4.000.000.- Ft, azaz Négymillió forint összegű
munkabérhitel felvételéről dönt.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján havonta
igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi
juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 35
napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, illetve a körjegyző
megbízásából az aljegyzőt a munkabérhitel szerződés megkötésére.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
4. A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Szervezete támogatási kérelmének
újratárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Az elmúlt ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Vakok és
Gyengénlátók Nógrád Megyei Szervezetét nem tudja pénzbeli támogatásban részesíteni. Az
önkormányzatokról szóló törvény értelmében amennyiben a polgármester úgy gondolja, hogy a
határozat sérti az önkormányzat érdekét, egy alkalommal újra tárgyaltathatja a kérdést a Képviselőtestülettel. Utalt arra, hogy amikor az önkormányzat a teljes körű akadálymentesítést végezte a
polgármesteri hivatal és a tagóvoda épületén, akkor együttműködési megállapodást kötött a
szervezettel együttműködés céljából. Ebben az együttműködésben a sérült emberek helyzetének
javítása is beletartozik. Ezért javasolja, hogy egyszeri 5.000.- Ft támogatásról döntsön a Képviselőtestület. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását, javaslatait.
Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Vakok és Gyengénlátók Nógrád
megyei Szervezetét az önkormányzat egyszeri 5.000.- Ft támogatásban részesítse, 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:
172/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
158/2011.(XII.1.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a Vakok és Gyengénlátók
Nógrád Megyei Szervezetét kérelemre egyszeri 5.000.- Ft támogatásban részesíti.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse és a támogatás átutalásáról intézkedjen.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
5. Terembérlet iránti kérelem megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy Kotrebai Péter 2698 Mohora, Mikszáth
út 56. szám alatti lakos és társa Németh Attila szeretnék bérelni a volt iskola nagy épületében lévő
egyik emeleti termet, mivel kondicionáló teremként kívánják azt használni. Azonban a terem
bérléséért jelképes összeget tudnának fizetni. Egész évre kifizetnék a bérleti díjat, mely 60.000.- Ft
lenne. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólásait, javaslatait.
Hozzászólások:

Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint hetente 3-4 alkalommal ha edzeni fognak, akkor égni
fog a lámpa a folyosón, a teremben és iszonyatosan magas a nappali világítás, szerinte a bérleti díjból
még az önköltség sem térül meg.
Pavlokin Pál alpolgármester: Véleménye az, hogy ha ott vannak edzeni, ha nem akkor is kell az
intézményt világítani, még éjszaka is, hogy ha idegen be akarna hatolni az épületbe, az látszódjon.
Véleménye szerint a világítás nem tétel az önköltségnél, mivel olyan keveset fogyasztanak az izzók.
Fridrich Béla polgármester: A takarékosság és önköltség tekintetében teljesen igazat kell adni
Kukucska Lajos képviselő úrnak is és Pavlokin Pál alpolgármester úrnak is. Azonban a világítás
tekintetében elmondja, hogy hetente 200 W-ot fogyasztanak a világító testek. Ennek díja egy héten
100.- Ft, 4 hétre 400.- Ft. Tehát a bérleti díj messze fedezni fogja az önköltséget.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2012. január 1.
napjától 2012. december 31. napjáig, 1 éven keresztül a volt általános iskola emeletes épületének
felső termét kiadja 60.000.- Ft éves bérleti díjért Kotrebai Péter és Németh Attila magánszemélyek
részére, és a testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert a bérleti 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:
173/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő volt emeletes iskola épületének felső termét edzések,
kondicionálás végzésére bérbeadja Kotrebai Péter 2698 Mohora, Mikszáth út 56. szám alatti
lakosnak és Németh Attila 2694 Magyarnándor, Dózsa György út 6. szám alatti lakosnak az
alábbi feltételekkel:
1. A Képviselő-testület a bérlet idejét 1 évben határozza meg, a bérlet kezdő időpontja 2012.
január 1., a bérlet végső határidejét 2012. december 31. napjában határozza meg.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt bérlet idejére a bérleti díjat 60.000.- Ft-ban,
azaz Hatvanezer forintban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérlők a bérleti díjat két részletben, 30.000.Ft – 30.000.- Ft összegben fizessék meg a Körjegyzőség Mohorai Kirendeltsége házi
pénztárába történő befizetéssel.

4. A Képviselő-testület kötelezi a bérlőket arra, hogy a bérlet ideje alatt kötelesek az
önkormányzat tulajdonában lévő épület állagát megóvni, és annak berendezési tárgyait a jó
gazda gondosságával használni, védeni.
5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a bérlők által a teremben elhelyezett ingóságaiért
semmiféle felelősséget nem vállal, azokat a bérlők kötelesek védeni a károk megelőzése
érdekében.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a bérleti
szerződést a bérlőkkel, mint magánszemélyekkel aláírja.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
6. A közfoglalkoztatottak vezetője, a szociális étkezést kivivő személy státuszának
megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt év július 1.
napjától nincs közmunkavezető és nincs aki megfelelően hordja az ebédet a szociális étkeztetésben
részesülőknek. A közmunka programban foglalkoztatottakat ő, mint polgármester a sok feladat
elvégzése miatt egyedül nem tudja irányítani, ellenőrizni, az ebéd kihordását is akadályozhatják olyan
feladatok, amelyek nem halaszthatók el. Ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy e feladatok
elvégzésére Röffler Antal nyugdíjas mohorai lakost megbízási szerződéssel bízza meg, a megbízási
díját nettó 50.000.- Ft-ban állapítsa meg a Képviselő-testület. Kéri a véleményeket és javaslatokat.
Hozzászólások:
Pavlokin Pál alpolgármester: Jelenleg hány fő közmunkás van? Az év közben mennyi közmunkásra
lehet számítani a programban?
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy decemberben 10 fő közfoglalkoztatott volt, az, hogy a
továbbiakban hány főre lehet pályázatot benyújtani a munkaügyi központokban meg fogják mondani.
Erre most nem tud válaszolni, mert nincs róla információja.
Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint legalább 4 órában kellene Röffler Antalt megbízási díjjal
foglalkoztatni, mert jelenleg több intézményben is átállt az önkormányzat a fafűtésre, a kazánokban
fűteni szükséges és nincs aki ezt ellássa, a gázszolgáltatások ki vannak kapcsolva.
Tóth Éva jegyző: Kérdése, hogy milyen időtartamra kíván megbízási szerződést kötni az
önkormányzat Röffler Antallal? Félévre, egy évre?
Fridrich Béla polgármester: Véleménye szerint fél évre kellene megkötni a megbízási szerződést.

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Röffler Antal nyugdíjas mohorai
lakossal 2012. január 1. napjától 2012. június 30-ig nettó 50.000.- Ft megbízási díjra megbízási
szerződést kössön az önkormányzat közmunka vezetés, szociális étkezés kivitele, fűtési munkák
elvégzése érdekében, 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:
174/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Röffler Antal
2698 Mohora, Dózsa György út 7. szám alatti lakossal határozott időre, 2012. január 1.
napjától 2012. június 30. napjáig megbízási szerződést köt közmunka vezetése, fával történő
intézményi fűtés, és a szociális étkezők részére történő ebédkivitel feladatok elvégzésére.
A Képviselő-testület Röffler Antal megbízási díját a határozott idejű megbízása idejére havi
bruttó 69.000.- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a megbízási szerződést a
határozatban foglaltak szerint aláírja és megkösse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
7. Sthil fűrész vásárlásának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Felkéri Pavlokin Pál alpolgármester urat, hogy a Sthil fűrész vásárlásával
kapcsolatos előterjesztését tegye meg.
Pavlokin Pál alpolgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy át kellett térnie az önkormányzatnak a
fával történő intézményi fűtésre. Ehhez az önkormányzati területeken lévő, életveszélyes és korhadt
fák, tősarjak, erdős részek bokrait tisztítja ki az önkormányzat. Mindig kölcsön kellett kérni
motorfűrészt, hogy a munkát el tudják végezni. Ezért javasolja, hogy amennyiben az
önkormányzatnak lenne rá anyagi forrása, úgy egy Sthil fűrészt kellene venni, hogy a vizes árkok
tisztításánál a bokrokat, útban lévő kisebb fákat kitisztíthassák ezzel az eszközzel. Amennyiben ezzel a
javaslattal egyetért a képviselő-testület, úgy javasolja a 2012. évi költségvetésbe 200.000.- Ft összeg
betervezését ennek megvásárlására. Kéri a képviselők véleményét, javaslatait, hozzászólásait.
Hozzászólások:

Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint venni kellene egy motorfűrészt.
Kukucska Lajos képviselő: Kérdése, hogy amennyiben megvásárlásra kerül ez a nagy értékű
munkaeszköz, akkor van-e olyan ember, aki arra vigyázni tud, és rendeltetésszerűen tudja használni.
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy a fűkasza szintén olyan munkaeszköz, amelynek van
felelőse és csak ő használja, ez pedig a Savanyú Csaba közmunkás, aki a fűkaszát egyedül használja és
rendeltetésszerűen használja, védi és rendesen dolgozik vele. Ugyanakkor van egy másik közmunkás
is a Sallai László, aki szintén megfelelően kezeli a fűkaszát. Ezekre az emberekre ezeket a
munkaeszközöket a saját személyes tapasztalatai alapján rá lehet bízni, és lehet velük dolgoztatni.
Amennyiben megvásárlásra kerül ez a motorfűrész, úgy biztosítva van az, hogy egy felelős személy
fogja használni és rendeltetésszerűen.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 2012. évi
költségvetésébe 200.000.- Ft összegű előirányzatot betervezzen Sthil fűrész vásárlására, 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:
175/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. évi
önkormányzati költségvetésébe 200.000.- Ft összegű kiadási előirányzatot tervez be Sthil
fűrész vásárlására.
A Képviselő-testület az előirányzat rendelkezésre állása során felhatalmazza Fridrich Béla
polgármestert, hogy 1 db Sthil motor fűrészt vásároljon az önkormányzati feladatok
ellátására.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a fenti határozatról az
érintetteket értesítse, és a határozatról az érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal és 2012. december 31.
8. Tóth Éva jegyzői jogviszonyának megszüntetése

Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy mindenki előtt ismeretes az a tény, hogy a Polgármesteri
Hivatalt az önkormányzat 2011. december 31-én megszüntette és ugyanakkor 2012. január 1-től
Cserhátsurány-Herencsény-Mohora községek Körjegyzősége fogja ellátni ezeket a feladatokat. A
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján a jegyző jogviszonyát meg kell
szüntetni, hiszen az Önkormányzat egy már meglévő Körjegyzőséghez csatlakozik. Ugyanakkor a mai
közös testületi ülésen Cserhátsurány, Herencsény és Mohora Községek Önkormányzatainak
Képviselő-testülete – a körjegyző javaslatára – Tóth Éva jegyzőnek felajánlotta az aljegyzői állást, aki
azt elfogadta és ennek alapján az együttes ülésen kinevezéséről döntöttek az önkormányzatok.
Azonban a jogviszonyát 2011. december 31-én meg kell szüntetni és az új munkáltató új közszolgálati
jogviszonyt fog létesíteni Tóth Évával. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Tóth Éva jegyző köztisztviselői
jogviszonyát 2011. december 31. napjával megszünteti, 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:
176/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth Éva
köztisztviselői jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. §
(11) és (1) bekezdés c) pontja alapján „átszervezés következtében feleslegessé vált” a
munkaköre indokolással 2011. december 31-vel megszünteti.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Cserhátsurány, Herencsény, Mohora Községek
Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2011. december 29-én megtartott közös testületi
ülésén együttesen döntöttek arról, hogy Tóth Éva köztisztviselőt 2012. január 1. napjától
kinevezi aljegyzővé a Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzőségénél. Ennek
következtében Tóth Éva a 8 hónap végkielégítésre nem jogosult.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
8. A Mohorai Főzőkonyha szakácsnőjének és konyhai kisegítőjének határozott idejű
munkaszerződése meghosszabbításának megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy a főzőkonyhán dolgozó Szemerédi József Péterné
szakácsnő és Rados Katalin konyhai kisegítő határozott idejű munkaszerződéssel végzi feladatát. A
határozott idejű munkaszerződésük 2011. december 31-én lejár. Kéri, hogy a szakácsnő és konyhai
kisegítő munkaszerződését határozott időre, 2012. január 1. napjától 2012. június 30. napjáig
javasolja meghosszabbítani. Kéri a véleményeket és javaslatokat, kérdéseket.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Szemerédi József Péterné szakácsnő és
Rados Katalin konyhai kisegítő munkaszerződését 2012. január 1. napjától 2012. június 30. napjáig
meghosszabbítsa 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:
177/2012.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szemerédi
József Péterné szakácsnő határozott idejű munkaszerződését 2012. január 1. napjától 2012.
június 30-ig meghosszabbítja, a munkaszerződés egyéb pontjait változatlanul hagyja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozat
végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
178/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rados Katalin
konyhai kisegítő határozott idejű munkaszerződését 2012. január 1. napjától 2012. június 30ig meghosszabbítja, a munkaszerződés egyéb pontjait változatlanul hagyja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozat
végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
9. Pádár Istvánné
megtárgyalása

szemétdíj

beszedő

munkaszerződés

meghosszabbításának

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Pádár Istvánné mohorai
lakost szemétdíj beszedőként alkalmazza az önkormányzat. A határozott idejű munkaszerződése
2011. december 2. napjáig szólt, azonban a munkájára a következő évben is és decemberben is
szükség van. Ezért javasolja, hogy a munkaszerződését 2012. december 2. napjáig a Képviselőtestület hosszabbítsa meg. Kéri a véleményeket, kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Pádár Istvánné mohorai lakos
szemétdíj beszedő munkaszerződését 2011. december 2. napjától 2012. december 2. napjáig
meghosszabbítja, 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:
179/2011.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pádár Istvánné
szemétdíj beszedő munkaszerződését 2011. december 2. napjától 2012. december 2. napjáig
meghosszabbítja, a munkaszerződés többi részét változatlanul hagyja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozat
végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
10. A helyi normarendelet módosításának megtárgyalása
II. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak egyéb bejelentései, észrevételei, javaslatai
Mivel a Képviselő-testület részéről egyéb bejelentés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért Fridrich Béla
polgármester az ülést befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.

Fridrich Béla
polgármester

Tóth Éva
jegyző

