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1. számú  

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 27-én (csütörtökön) 

délután 17.00 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatal 

Tanácskozótermében (2698 Mohora, Rákóczi út 8.). 

 

Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 

 

 Fridrich Béla polgármester 

 Pavlokin Pál alpolgármester 

 Gál Tibor képviselő 

 Dr. Gúth Csaba képviselő 

 Kardos Kálmán képviselő 

 Kukucska Lajos képviselő 

 

Összesen: 6 fő 

 

Igazoltan távol van: Herczeg Sándor képviselő 

 

Összesen: 1 fő 

 

Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 

 

 Tóth Éva jegyző 

 Gáspár István pénzügyi főelőadó 

 Benkó Tiborné Zichy Márta Tagóvoda vezetője 

 Tóthné Majer Valéria körzeti védőnő 

 Kardosné Szilfai Magdolna élelmezésvezető 

 Fábiánné Boros Beáta „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője 

 Gonda Sándor Mohorai Polgárőr Egyesület elnöke 

 Vígh Sándorné Mauks Ilona Nyugdíjas Klub vezetője 

  

Az ülést Fridrich Béla polgármester vezeti. 

 

A jegyzőkönyvet Kapitány Tímea igazgatási előadó vezeti. 

 



Fridrich Béla polgármester: Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 

polgármester, valamint a megválasztott 6 képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja és egyben köszönti az ülésen megjelenteket. 

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására. 

A Képviselő-testület módosítás és kiegészítés nélkül elfogadja az alábbi napirendet: 

 

I. Napirend előtt: 

Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

 Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

 

II. Napirend: 

1. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési rendelet-

tervezetének előkészítése (I. forduló) 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

2. Tájékoztatás a Nemzeti Közmunkaprogram bevezetéséről 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

3. A Nyugat-Nógrád VÍZMŰ Kft. szolgáltatási jog átadása a Dunamenti Regionális Vízmű részére 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

4. A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményirányító Társulás finanszírozási 

kérdéseinek megtárgyalása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

5. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítésével kapcsolatos döntések megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Éva jegyző 

6. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkatervének és 

üléstervének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

7. A köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Éva jegyző 

8. A Kartográfiai Vállalat térkép és hirdetmény ajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

9. A Magyarnándori Rendőrőrs parancsnok 2010. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

10. A Jeli Ferenc Közalapítvány megszüntetése 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

11. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2010.(XI.24.) számú határozata 

hatályon kívül helyezésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

12. Szemétszállítással kapcsolatos egyedi ügyek megtárgyalása zárt ülésen 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

13. Személyi ügyek megtárgyalása zárt ülésen 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

 

III. Napirend után: 

 A Képviselő-testület tagjainak egyéb bejelentései, kérdései 



I. Napirend előtt: 

Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

  

1/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fridrich Béla 

polgármesternek az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja, és az alábbi határozatokat végrehajtottá 

nyilvánítja: 

 

101/2010.(XII.17.), 102/2010.(XII.17.), 103/2010.(XII.17.), 104/2010.(XII.17.), 

105/2010.(XII.17.), 106/2010.(II.17.), 107/2010.(II.17.), 108/2010.(II.17.), 109/2010.(II.17.), 

110/2010.(XII.17.). 

 

A Képviselő-testület felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásába a 

végrehajtást jegyezze be. 

 

Felelős: Tóth Éva jegyző 

Határidő: azonnal  

 

II. Napirend: 

1. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési rendelet-

tervezetének előkészítése (I. forduló) 

 

Fridrich Béla polgármester: A 2011. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges előterjesztést 

és írásbeli anyagokat a Képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Javasolja, hogy a mellékelt írásbeli 

előterjesztés alapján tételesen tárgyalja meg a testület a javaslatokat, illetve tegyenek javaslatokat, 

amennyiben a tavalyihoz képest más döntést szeretnének hozni. 

 

Ezek után a Képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli előterjesztés minden egyes pontját 

megtárgyalta és az alábbi hozzászólásokat, kérdéseket tették fel: 

 

Kardos Kálmán képviselő: A jegyző költségtérítése tartalmazza-e a lakóhelyétől való munkába járást 

is? 

 

Tóth Éva jegyző: Nem tartalmazza. Ez a költségtérítés csak Mohora és az onnan való ügyintézési hely 

közötti költséget tartalmazza. A munkába járás költségét külön kellene elszámolni, de azt nem 

számolja el sem ő, sem a védőnő, aki szintén ilyen juttatásban részesül. 

 

Fridrich Béla polgármester: A közmunkavezető havi költségtérítését 600 km-ről javasolja 400 km-re 

levenni, ugyanakkor kéri a képviselőket, hogy amennyiben szükséges és Balassagyarmatról 

utánfutóval anyagot kell vásárolni, azt kiküldetésként számolhassa el a közmunkavezető. Ezt azzal 

indokolja, hogy ha egy vállalkozót kellene ezzel megbízni, hogy kiszállítsa az anyagot, az lényegesen 

költségesebb lenne az önkormányzatnak. Kéri a javaslatokat, véleményeket. 



 

Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint sok volt a 600 km a munkavezető részére, mert nem 

érti, hogy az óvodától a Polgármesteri hivatalig miért kell gépjárművel közlekedni, amit lehet 

biciklivel és gyalog is meg lehet tenni. 

 

Kardos Kálmán képviselő: Kérdése, hogy a téli időszakban, kb. két hónapja csak 2-3 közcélú 

foglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál és miért kell ehhez ennyi költségtérítés, hiszen ezekben 

a hónapokban nem kell annyit ellenőrizni. 

 

Dr. Gúth Csaba képviselő: Neki is az a kérdése, hogy a munkavezető munkája mind a 12 hónapban 

egyenletes-e, minden hónapban ugyanazt a munkaidőt tölti ki, mert nyáron nagyon sokat látni 

dolgozni őt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Válaszában elmondja, hogy a munkavezető valóban a téli időszakban 

annyit nem megy, de a többi időszakban munkaidő után is és egyéb karbantartási munkálatok 

elvégez, mely egyben kiegyenlíti ezt a téli időszakot. 

 

Kukucska Lajos képviselő: A tárlatvezetőnél javasolja, hogy ne csak a 12.000.- Ft megbízási díjat 

kapja, mert valamilyen teljesítményarányos díjat javasol a részére, hiszen belépő díjat szed be a 

tárlatokból és az is bevétel ennek az önkormányzatnak. 

 

Fridrich Béla polgármester: Jó gondolat, meg kell nézni, hogy milyen megoldások jöhetnek szóban. 

 

Gáspár István pénzügyi főelőadó: Amennyiben a Képviselő-testület el kívánja ismerni a munkáját a 

tárlatvezetőnek, lehetőség van fél év múlva esetleg egyszeri jutalom megállapítására. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Az is jó megoldás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Az egyesületek támogatásánál tájékoztatta a Képviselőket arról, hogy a 

Mauks Ilona Nyugdíjas klub ujjáalakulást követően megkezdte a munkáját, igen gazdag és aktív a 

programjuk, önszerveződő közösség, javasolja, hogy 50.000.- Ft egyszeri támogatást nyújtson 

részükre a Képviselő-testület. 

 

Ugyanakkor a polgármester utalt a beruházásoknál arra, hogy  jelenleg még mindig nem kapott az 

önkormányzat írásbeli értesítést arról, hogy a LEADER közösséghez benyújtott Művelődési Ház 

benyújtásra igényelt támogatást megadták-e vagy sem az önkormányzatnak. Ez bruttó 42.000.000.- 

Ft lenne. 

 

Majd javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011. évben minden intézményhez 100.000.- Ft-ot 

intézményenként a sürgős karbantartási munkálatokhoz tervezzen be, hiszen sürgős munkákat kell az 

intézményeken elvégezni az állagmegóvás végett. 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Az intézmények karbantartása során javasolja, hogy a főzőkonyha 

helyiségében mindenféleképpen kerüljön beépítésre egy ventilátor a falba, mert nagyon meleg van a 

konyhában a főzés közben. 



 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Balla István, „Bőrész”, a Tolnay Klári 

Művészeti Egyesület vezetője azzal kereste meg őt, hogy az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 

keretén belül kulturális célú rendezvény megtartására pénzösszeget nyert az egyesület, melynek a 

mohorai helyszínen történő megrendezését 2011. július 9-re tervezik. Amennyiben a Képviselő-

testület is úgy gondolja, akkor ezt az önkormányzati falunappal össze lehetne kötni, mely 

rendezvényen az önkormányzati programokat az önkormányzat finanszírozná és emellett a kulturális 

rendezvény másik részének programját a civil szervezet, vagyis az Egyesület szervezné. Véleménye 

szerint ez megoldható volna. 

 

Pavlokin Pál alpolgármester:  Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy ez egy Nemzetközi Művészeti 

Találkozó lesz, melyen szlovák, olasz, lengyel, magyar résztvevők is lesznek. Mivel az egyesületnek 

nincs szabadtéri színpada és sportcsarnoka, csak az önkormányzatnak, ezért szeretné, ha a nagy 

színpadon, a sportcsarnokkal együtt helyszín lehetne ennek a találkozónak. Javasolja, hogy 

támogassa az önkormányzat ezt a rendezvényt a helyszínnel és a teljes program kialakulásához 

járuljon hozzá egy-két műsorszámmal is. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint is támogatni kell ezt a rendezvényt, azonban felhívja a 

figyelmet arra, hogy a résztvevőkkel tisztázni kell, hogy milyen mértékben járulnak hozzá ehhez a 

rendezvényhez és ezt pontosan meg kell határozni, és az önkormányzatnak ez ne kerüljön többe, 

mint amibe eddig került. 

Fridrich Béla polgármester: Egyetért Kukucska Lajos képviselő úrral, véleménye szerint ez most 

sokkal kevesebbe fog kerülni, mint amennyibe tavaly került, hiszen lesznek olyan produkciók, amiket 

nem az önkormányzatnak kell majd kifizetnie. A tavalyi rendezvényekre szánt keret 200.000.- Ft volt, 

amelyet most javasol 400.000.- Ft-ra felemelni, hiszen a nyugdíjas klubot is támogatják és ezt a napot 

is és az Ilona napot is meg kell rendezni, mely már hagyomány ezen a településen. 

 

Tóth Éva jegyző: Kéri a képviselő-testületet, hogy engedélyezze részére Gáspár István pénzügyi 

főelőadó határozott idejű munkaszerződésének meghosszabbítását arra az időre, amikor is majd a 

kinevezett Röffler Tímea pénzügyi ügyintéző Gyes időtartama letelik, és utána a szabadságát ki kell 

adni. A szabadság ideje alatt Gáspár István pénzügyi főelőadó látná el a pénzügyi feladatokat. 

 

Fridrich Béla polgármester:  Jelenleg az önkormányzat polgármesteri hivatalában 5 álláshely van, 1 fő 

a polgármesteri állás, és 1 fő van GYEs-en. A főzőkonyhában 1 élelmezésvezetőre, 1 szakácsnőre és 1 

konyhai kisegítőre szükség van, jelenleg ez a tavalyi létszám is, ez kell a feladatellátáshoz. Az 1 fő 

takarítónőre szükség van, a védőnőre természetesen szintén szükség van, illetve a hulladékszállítás 

díjbeszedőre is szükség van. 

 

Tóth Éva jegyző: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a jelenleg működő cigány kisebbségi 

önkormányzat költségvetése elkülönített beépítésre kerül a költségvetési rendeletbe és 

mellékleteibe, azonban tájékoztatta a Nógrád Megyei Kormányhivatal arról, hogy várhatóan 

200.000.- Ft lesz az I. félévben a kisebbségeknek járó központi támogatás, majd a II. félévben feladat 

alapú támogatásra pályázatot nyújthat be a kisebbségi önkormányzat. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt. 



 

Ezek után a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 6 szavazattal mellette, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatait: 

 

2/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. évben a 

köztisztviselők szociális, kulturális és jóléti juttatásáról szóló helyi rendeletben biztosított 

lakhatási támogatásra a 2011. évben egyszeri 77.000.- Ft adómentes támogatást nyújt 

köztisztviselőnként. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a költségvetésben ezen a jogcímen 

szerepeljen a köztisztviselők fent megállapított támogatása. A Képviselő-testület felhatalmazza 

Tóth Éva jegyzőt, hogy az évi egyszeri adómentes szociális, kulturális, jóléti juttatást a helyi 

rendeletben foglaltaknak megfelelően fizesse ki a köztisztviselők részére. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester, Tóth Éva jegyző 

Határidő: 2011. április 3. 

 

3/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

köztisztviselők 2011. évi cafetéria juttatását bruttó 200.000.-Ft-ban határozza meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a cafetéria juttatás biztosításáról 

egész évben gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és 2011. december 31. 

 

4/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fridrich Béla 

polgármester illetményét 2011. január 1. napjától bruttó 360.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a hozott határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Tóth Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fridrich Béla 

polgármester 2011. évi költségtérítését a bruttó illetménye 25 %-ban állapítja meg, azaz a bruttó 

360.000.- Ft 25 %-ban. 



A Képviselő-testület felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a hozott határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Tóth Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pavlokin Pál 

alpolgármester havi tiszteletdíját 2011. január 1. napjától bruttó 25.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 

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

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzatnál 

dolgozó közalkalmazottak, valamint a közoktatási társulásban lévő Zichy Márta Tagóvoda 

közalkalmazottjai részére 2011. évben egyszeri bruttó 25.000.- Ft munkaruha juttatást állapít 

meg. 

 

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

érintetteket értesítse és a juttatás kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és 2011. április 3. 

 

8/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth Éva jegyző 

részére 2011. január 1. napjától havi 800 km-nek megfelelő – útnyilvántartáson alapuló – 

költségátalányt állapít meg a jegyzői feladatokkal összefüggő feladatok Mohora községen kívüli 

elvégzésére. 

 

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

érintetteket értesítse és a folyamatos havi kifizetésekről gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

9/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 



Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóthné Majer 

Valéria körzeti védőnő részére 2011. január 1. napjától havi 800 km-nek megfelelő – 

útnyilvántartáson alapuló – költségtérítést állapít meg a körzeti védőnői feladatok elvégzéséhez. 

 

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

érintetteket értesítse és a folyamatos havi kifizetésekről gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

10/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

étkeztetést az étkezésben részesülők részére kiszállító személy részére havi 200 km-nek 

megfelelő – útnyilvántartáson alapuló – költségtérítést állapít meg 2011. január 1. napjától 2011. 

december 31. napjáig. 

 

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

érintetteket értesítse és a folyamatos havi kifizetésekről gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

11/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

Közmunka Programban foglalkoztatottak vezetésére 1 fő munkavezető alkalmaz, napi 7 óra 

munkavégzéssel, megbízási szerződéssel 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig. A 

munkavezető megbízási díját havi bruttó 105.000.- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 

 

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

érintetteket értesítse és a megbízási díj kifizetéséről havonta gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

12/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Röffler Antal 

munkavezető által a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban foglalkoztatottak 

munkafelügyeletével, munka ellenőrzéssel, munkakiadással kapcsolatos kiadásai elismeréseként 

havi bruttó 400 km-nek megfelelő – útnyilvántartáson alapuló – költségtérítést állapít meg 2011. 

január 1. napjától 2011. december 31. napjáig. 

 



A Képviselő-testület emellett – szükség esetén, anyagbeszerzés, munkaeszköz beszerzés címen – 

heti egyszeri kiküldetést engedélyez Mohora – Balassagyarmat tekintetében a munkavezető 

részére, melyet saját autójával, saját utánfutójával teljesít. 

 

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

érintetteket értesítse, és a havi kifizetésekről gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

13/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 

által elvégzendő szociális étkeztetés alapszolgáltatással összefüggő étel kiszállítására 1 főt 

alkalmaz, napi 1 órában, megbízási szerződéssel 2011. január 1. napjától 2011. december 31. 

napjáig. A Képviselő-testület az étel kiszállításáért havi bruttó 15.000.- Ft megbízási díjat állapít 

meg az 1 fő részére. 

 

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

érintetteket értesítse, és a havi kifizetésekről gondoskodjon. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

14/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vígh Sándorné 2698 

Mohora, Rákóczi út 5. szám alatti nyugdíjas pedagógus részére tárlatvezetésre 2011. január 1. 

napjától 2011. december 31. napjáig havi bruttó 12.000.- Ft megbízási díjat állapít meg megbízási 

szerződéssel. 

 

A Képviselő-testület döntött arról is, hogy Vígh Sándorné részére fél év tárlatvezetését követően 

a bevétel növelésének érdekében tett jó munkája elismeréseként egyszeri bruttó 15.000.- Ft 

jutalmat tervez be a 2011. évi költségvetésében.  

 

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

értesítse és gondoskodjon a megbízási díj havi folyamatos kifizetéséről. Ugyanakkor a Képviselő-

testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor az 

egyszeri bruttó 15.000.- Ft jutalmat terveztesse be a költségvetésbe. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 



Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mohorai Polgárőr 

Egyesületet 2011. évben egyszeri 60.000.- Ft támogatásban részesíti a feladatellátásának 

biztosításához. 

 

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

érintetteket értesítse, és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

  

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal  

 

16/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

Művészeti Egyesületet 2011. évben egyszeri 50.000.- Ft támogatásban részesíti a Mohora 

községben lévő Tolnay Klári Emlékház feladatellátásának biztosításához. 

 

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

érintetteket értesítse, és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

  

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal  

 

17/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mauks Ilona 

Nyugdíjas Klubot 2011. évben egyszeri 50.000.- Ft támogatásban részesíti a feladatellátásának 

biztosításához. 

 

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

érintetteket értesítse, és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

  

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal  

 

18/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

önkormányzati rendezvényekre, falunapra, Ilona napi rendezvényre a 2011. évben 400.000.- Ft-

ot elkülönít a 2011. évi költségvetésében. 

 

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

érintetteket értesítse és a Képviselő-testület által meghatározott összeget a költségvetés 

tervezésekor tervezze meg. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 



Határidő: azonnal 

 

Ezek után a Képviselő-testület nyílt szavazással, minősített többséggel, 6 szavazattal mellette, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 

 

MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2/2011.(I.28.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők szociális, jóléti,  

kulturális, egészségügyi juttatásairól,  

a szociális és kegyeleti támogatásairól,  

a képzettségi pótlékra jogosító munkakörökről 

módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

  

2. Tájékoztatás a Nemzeti Közmunkaprogram bevezetéséről 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt évhez képest változtak a 

szabályok, az idén úgy hívják ezt a programot, hogy Nemzeti Közfoglalkoztatási Program. A tavalyi 

esztendőben bármennyi embert lehetett foglalkoztatni 95 %-os támogatással közcélú 

foglalkoztatottként, a pénzügyi forrás végtelen volt, jelenleg azonban véges ez a keret. A pályázatot 

jelenlegi információink szerint úgy adhatja be a Képviselő-testület, hogy hosszú távú 

foglalkoztatásban 4 főre 8 órára 70 %-os támogatással, és 30 %-os önrésszel, a rövid távú 

foglalkoztatásban 44 főre 4 órásokra, 95 % támogatással és 5 % önrésszel. Jelenleg többet nem tud 

mondani erről, javasolja, hogy hozzon határozatot erről a tervezett létszámról a Nemzeti 

Közmunkaprogram pályázat benyújtásához. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Ezek után a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 6 szavazattal mellette, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

19/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázat a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balassagyarmati Kirendeltségéhez a Nemzeti 

Közfoglalkoztatási Programon belül az alábbi létszámokra: 

 

− rövid távú (4 órás) közfoglalkoztatás esetében  44 fő 

− hosszabb távú (8) órás közfoglalkoztatás esetében   4 fő. 

 

A Képviselő-testület e jegyzőkönyv mellékletét képező táblázatban kimutatott létszám és költség 

adatait elfogadja és a 2011. évi költségvetésében az ehhez tartozó bevételeket és kiadásokat, 

mind az állam által biztosított támogatás tekintetében, mind az önkormányzat saját bevételéből 

biztosított összeget elfogadja. 

 



A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a pályázatokat a képviselő-testület 

döntéseinek megfelelően nyújtsa be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Balassagyarmati Kirendeltségéhez, és a pályázat eredményéről a pályázat eredményét követő 

Képviselő-testületi ülésen számoljon be. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. A Nyugat-Nógrád VÍZMŰ Kft. szolgáltatási jog átadása a Dunamenti Regionális VÍZMŰ Zrt. részére 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2011. január 19-én a Nyugat-

Nógrád VÍZMŰ Kft. taggyűlésén részt vett, ahol a Dunamenti Regionális VÍZMŰ Zrt. ajánlatot tett a 

tagoknak arra, hogy amennyiben a település vízi közműveinek üzemeltetési jogát 5 évre átadják a 

DMRV ZRT-nek, úgy alacsonyabb lesz a jövőben az ivóvízdíj ára  

 

 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mohora település vízi közműveinek 

üzemeltetési jogát 2011. március 1 – 2015. december 31-ig a Dunamenti Regionális Vízmű 

Zrt-nek átadja. 

 

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

szerződésmódosítást aláírja, illetve a szükséges szerződést megkösse és aláírja. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 21/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-

Nógrád VÍZMŰ Kft. alakulásakor 23 önkormányzat által a Társaságnak tőketartalékba átadott 

vagyont, amennyiben az érintett önkormányzatok kérik – az ÁFA fizetési kötelezettség és az 

esetlegesen felmerülő költségterhek vállalása mellett – visszarendezhetik. 

 

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

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezek után a Képviselő-testület nyílt szavazással, minősített többséggel, 6 szavazattal mellette, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletét: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2/2011.(I.28.) önkormányzati rendelete 



a 2011. évi ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási díjról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

4. A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményirányító Társulás finanszírozási 

kérdéseinek megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester:  Elmondja a képviselőknek, hogy a cserhátsurányi oktatási társulás 

nevében a cserhátsurányi polgármester levelet írt a községi önkormányzatnak, amelyben kimutatta a 

tartozást és kéri annak megfizetését, illetve incassó aláírásának kérését. A levelet felolvasta a 

képviselőknek. A levélben leírt összeget a már átutalt összeggel korrigálva tájékoztatja a testületet, 

hogy 3.200.000.- Ft a tartozása az önkormányzatnak a cserhátsurányi gesztor önkormányzat felé. A 

cserhátsurányi önkormányzat helyettünk saját forrásából és egyéb forrásokból próbálja ezt az 

összeget finanszírozni. Valahogy majd ki kell fizetni ezt, be kell ütemezni és havonta törleszteni. Az 

incassót nem javasolja, hogy aláírja az önkormányzat. Ugyanakkor itt említi meg, hogy 

Herencsényben is az árvíz problémákat okozott, és víztározót szeretnének építeni oda, Mohora 

község önkormányzata is pályázhat velük együtt erre a feladatra. Kéri a véleményeket. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint ebből előnye csak Herencsénynek származik, mivel ott 

lesz a víztározó megépítve, a mohorai önkormányzatnak ebből nem sok haszna származik. 

 

Tóth Éva jegyző: A társulási megállapodásban foglaltaknak maradéktalanul eleget kell tenni az 

önkormányzatnak, a tartozást meg kell fizetni, azt a likviditási tervben szerepeltetni kell és az alapján 

ki kell egyenlíteni. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a cserhátsurányi oktatási társulás által leírt és 

azóta befizetett összeggel korrigált 3.200.000.- Ft tartozást elismeri az önkormányzat és az incassót 

nem írja alá és nem nyújtja be az OTP-hez, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

22/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tessedik Sámuel 

Körzeti Általános Iskola és Óvoda Cserhátsurány Intézményirányító Társulás által írásban 

megküldött tartozás kimutatást – a 2011. január hóban átutalt összeggel csökkentve – 

3.200.000.- Ft összeggel elfogadja, azonban az incassó (azonnali beszedési megbízás) aláírásához 

és a bankszámlát vezető bankhoz történő bejelentéséhez nem járul hozzá. 

 



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

érintetteket értesítse és az intézményirányító társulás felé a tartozást – a lehetőségekhez képest 

- mielőbb fizesse meg. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

5. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítésével kapcsolatos döntések megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Az új szervezeti és működési szabályzathoz a jegyző asszony készített egy 

döntési javaslatot. Kérem a véleményeket. 

 

Hozzászólások: 

 

Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint ezt a pontot máskor tárgyalja meg a testület, mert ez nagyon 

sok. 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Ő is egyetért a képviselővel. 

Több észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az új SZMSZ előkészítéséhez szükséges 

döntéseket más időpontban tárgyalja a testület, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

23/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az új SZMSZ 

elkészítéséhez szükséges döntéseket a következő testületi ülésig elnapolja, mivel a 

megtárgyalandó anyag olyan hosszú és fontos, hogy ezen az ülésen ezt nem tudja megtárgyalni a 

testület. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy az SZMSZ előkészítését a soron 

következő ülésen terjessze újra a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkatervének és 

üléstervének megtárgyalása 

 



Fridrich Béla polgármester: Javasolja, hogy a 2011. I. félévi munkatervet és üléstervet a következő 

ülésen tárgyalja meg a testület.  

 

Hozzászólások: 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Javasolja ennek a napirendnek a következő ülésen történő 

megtárgyalását, mivel az ülés így is hosszú. 

 

Több észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az új SZMSZ előkészítéséhez szükséges 

döntéseket más időpontban tárgyalja a testület, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

24/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2011. I. féléves 

ülés és munkaterv megtárgyalását a következő ülésre elnapolja. 

 

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

érintetteket értesítse és a következő ülésen terjessze elő újra a napirendi pont megtárgyalását. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: a következő Képviselő-testületi ülés 

 

7. A köztisztviselők 2011. évi teljesítmény követelményeinek megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítmény 

követelményeinek tervezetét terjessze elő a képviselőknek. 

 

Tóth Éva jegyző: A teljesítmény értékelést a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

34. § (3) bekezdése írja elő. Törvényi kötelezettség az önkormányzat képviselő-testületének a 

teljesítményértékelés alapját képező átfogó és kiemelt célok meghatározása. Ismerteti a 

képviselőkkel az általa megfogalmazott kiemelt és átfogó célokat. Kéri a képviselőket, hogy akinek 

van véleménye, más javaslata, kiegészítése, azt tegye meg. 

 

Hozzászólások: 

 

Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint a köztisztviselőknek célszerűen, szakszerűen, a lakosságért 

kell kifejteniük a tevékenységüket a legjobb tudásuk szerint. Egyetért a célokkal. 



 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért a köztisztviselők 2011. évi teljesítmény követelményeivel, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

25/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. A teljesítményértékelés alapját képező átfogó és kiemelt célok alapját képező 

dokumentumok: 

− 2010-2014. évekre szóló Ciklusprogram 

− Mohora Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 

− egyéb szabályzatok 

− Belső ellenőrzési jelentések jegyzőkönyvi megállapításai 

− Egyéb hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvi megállapításai 

− Államigazgatási feladat- és hatásköröket megállapító jogszabályok, ágazati  

jogszabályok 

− Önkormányzati törvény és ehhez kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok 

 

2. A teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok: 

− 2010-2014. évekre szóló Ciklusprogramban leírt feladatok folyamatos 

megvalósítása figyelemmel a Képviselő-testület által meghatározott források 

biztosításának függvényében. 

− Az önkormányzat által elfogadott 2011. évi költségvetési rendeletben 

meghatározottak maradéktalan, pontos végrehajtása, a takarékos gazdálkodás 

követelményének figyelembe vételével. 

− Az önkormányzat által elfogadott 2011. évi költségvetési rendeletben 

meghatározott helyi adóbevételek teljesítése, különös figyelemmel a 

hátralékállomány csökkentésére.   

− Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz, az intézményeihez 

kötődő pályázati kiírások minél nagyobb számban történő felkutatása, a Képviselő-

testület döntése szerinti pályázatok előkészítése, benyújtása, lebonyolítása, 

pénzügyi elszámolásának lebonyolítása, figyelemmel a költségtakarékosság elvére. 

− A köztisztviselők szakmai képzettségének elmélyítése, a továbbképzéseken 

való részvétel, és annak hatékony felhasználása a munkavégzés során. 



− Az államigazgatási és önkormányzati ügyekben a pontos, megalapozott 

döntések előkészítése, meghozatala, végrehajtása az ügyféli megelégedettség 

növelésével. 

− Az államigazgatási hatósági ügyekben, az önkormányzati hatósági ügyekben a 

jogszabályban előírt ügyintézési határidők betartása, lehetőség szerinti gyorsítása a 

minőségi, megalapozott döntések figyelembevételével. 

− Az ügyfelekkel történő lehető legszakszerűbb, legjobb bánásmód további 

fokozása, tekintettel az alapvető szabadságjogok, valamint ügyféli jogok 

érvényesülésére. 

− A 20011. évi népszámlálással kapcsolatos előkészítési feladatok pontos, 

naprakész elvégzése, a népszámlálás lebonyolítása zökkenőmentességének 

biztosítása, az ehhez kapcsolódó szervezési és igazgatási feladatok törvényes és 

eredményes, pártatlan végrehajtása. 

− A korszerű informatikai eszközök, informatikai programok alkalmazása, az 

ehhez kapcsolódó tudás lehetőség szerinti emelése. 

− A közszolgálati nyilvántartások naprakész vezetése, a közszolgálati 

jogviszonnyal kapcsolatos iratok szakszerű kezelése. 

− Az egyéb hatósági nyilvántartások szakszerű, pontos, naprakész vezetése, az 

azokból teljesítendő adatszolgáltatások törvényszerűsége, gyorsasága a 

lehetőségekhez képest. 

− Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a bizottságainak 

törvényes működéséhez szükséges iratok, előterjesztések elkészítése. 

− A Képviselő-testület és a bizottságai döntéseinek maradéktalan, szakszerű, 

pontos végrehajtása, az előterjesztések szakmai megalapozottságának biztosítása. 

− Az önkormányzat civil szervezetekkel, intézményekkel, helyi alapítványokkal, 

egyesületekkel történő kapcsolattartásának elősegítése, az önkormányzat jó 

hírnevének megőrzése. 

− A Mohorai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

nemzeti és etnikai kisebbségi törvényben meghatározott feladatainak elvégzéséhez 

segítségnyújtás megállapodás alapján. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla alpolgármestert, hogy a teljesítménykövetelmények 

alapját képező 2011. évi célokat ismertesse az érintettekkel, valamint a tárgyév végén ezeket 

a követelményeket a köztisztviselők tekintetében a jegyző, a jegyző tekintetében az 

polgármester írásban értékelje és arról számoljon be a testületnek. 

 

Felelős: Fridrich Béla alpolgármester, Tóth Éva megbízott jegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

8. A Kartográfiai Vállalat térkép és hirdetmény ajánlatának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: A Kartográfiai Vállalat térkép és hirdetmény ajánlatát felolvasta és 

elmondja, hogy kb. 100.000.- Ft-ért biztosítanának hirdetési felületen a térképen. Kéri a 

véleményeket. 

 



Hozzászólások: 

 

Kukucska Lajos képviselő: Az önkormányzatnak nincs erre pénze, nem javaslom az ajánlat 

elfogadását. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Kartográfiai Vállalat ajánlatát ne fogadja el a 

Képviselő-testület, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 26/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

Vállalat térkép és hirdetmény ajánlatát elutasítja, nem kíván ezekből a szolgáltatásokból 

vásárolni. 

 

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

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. A Magyarnándori Rendőrőrs parancsnok 2010. évi beszámolójának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: A Magyarnándori Rendőrőrs parancsnok kötelezettségének eleget téve 

az önkormányzathoz eljuttatta a 2010. évben végzett munkájukról szóló beszámolót. A levelet 

felolvasta. Továbbá tájékoztatja a képviselőket arról, hogy mohorai lakosok panasszal fordultak hozzá 

a Petőfi Sándor utcai közbiztonsággal kapcsolatosan. Szeretnék, ha javulna a közbiztonság ebben az 

utcában. A jelenlegi helyzet szerintük tarthatatlan és aláírásgyűjtésbe fognak, amennyiben nem 

történik valamilyen javulás a közbiztonság területén. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint a polgárőrség véleményét kell kérni ebben az ügyben. 

 

Pavlokin Pál képviselő: Két ház van a Petőfi úton, akiknél probléma van, szólni kell véleménye szerint 

a rendőröknek, hogy figyeljenek jobban oda. 

 



Fridrich Béla polgármester: Véleménye szerint a rendőrségi beszámolóval együtt javasolja, hogy 

írjanak a balassagyarmati rendőrkapitány úrnak, illetve utána a Belügyminiszter úrnak, hogy segítse 

elő, hogy több rendőr lehessen a térségünkben. 

 

Gonda Sándor, a Mohorai Polgárőr Egyesület elnöke: Véleménye szerint jó megoldás, hogy a 

balassagyarmati hatóság, a helyi hatóság is leírja a problémát és összefognak, mert sajnos a 

közbiztonság kérdésében kevés rendőr van, és ha nincs gyors intézkedés, akkor visszatartó ereje sincs 

a megkésett intézkedésnek. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért a Magyarnándori Rendőrőrs parancsnoka 2010. évi 

beszámolójával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

27/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Magyarnándori Rendőrőrs parancsnokának a 2010. évben végzett rendőri munkáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

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

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

28/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

településen rövid időn belül történt lakóházakba történő betörés és lopások miatt, a lakosság 

közbiztonságérzetének helyreállítása érdekében írásban megkeresi a Balassagyarmati 

Rendőrkapitányság Vezetőjét és a Belügyminiszter urat is annak érdekében, hogy milyen 

lehetséges megoldások születhetnek abban, hogy a településen a megszaporodott 

betöréseket és lopásokat megakadályozhassák. 

 

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

érintetteket értesítse, írásban kezdeményezze a döntés végrehajtását és a tárgyalásokról és 

azok eredményességéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 



Határidő: azonnal 

 

10. A Jeli Ferenc Közalapítvány megszüntetése 

 

Fridrich Béla polgármester: Van az önkormányzatnak egy Jeli Ferenc Közalapítványa, amelybe csak 

pénzt fektet az önkormányzat. Semmiféle tevékenységet nem végez. Kéri a véleményt arra, hogy 

megszüntesse-e a testület ezt vagy sem. 

 

Hozzászólások: 

 

Fábiánné Boros Beáta elnök: Nem érkezik az alapítványhoz semmiféle támogatást, csak a számla 

fenntartásakor van pénzmozgás a számlán. Eddig ezt az önkormányzat finanszírozta. 

 

Tóth Éva jegyző: Amennyiben a közalapítvány semmiféle tevékenységet nem végez, semmiféle 

támogatás nem érkezik hozzá, célszerű megszüntetni azt. Az önkormányzat ne azért adjon át 

pénzeszközt a közalapítványának, hogy a számlatartozásra elég legyen, mert az nem gazdaságos. A 

közpénzekkel történő gazdálkodás során az ésszerűséget, az átláthatóságot, a célszerűséget 

figyelembe kell venni. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Jeli Ferenc Közalapítványt az önkormányzat 

megszünteti, az kézfeltartással jelezzen. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

29/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jeli Ferenc 

Közalapítványt – mivel a közalapítvány tevékenysége megszűnt, a közalapítványhoz 

semmiféle támogatások nem érkeznek – 2011. január 31. napjával megszünteti. 

 

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

érintetteket értesítse és a szükséges adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettséget az érintett 

szervekhez jelentse be. 

 

Felelős:  Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2010.(XI.24.) számú határozata 

hatályon kívül helyezésének megtárgyalása 



 

Fridrich Béla polgármester:  Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2010.(XI.24.) 

számú határozatát javasolja hatályon kívül helyezni, mert Kotrebai Jánosné részére vételi jogot 

biztosított az általa földhasználati jogcímen használt önkormányzati területre. Ez a vételi jog 

jogszabálysértő és hatályon kívül kell helyezni ezt a rendeletet, mivel Kotrebai Jánosné a jelenleg 

hatályos jogszabályok alapján ingyenesen tulajdonába kérheti a földhivataltól ezt a területet. 

Továbbá tájékoztatja a testületet arról is, hogy intézkedés történt abban az ügyben is, hogy miért volt 

az önkormányzat nevén az ő ingatlanuk, amit ők építettek. Kiderült, hogy az ingatlan megépült és a 

használatba vételi engedélyt nem vitték be az építtetők a Balassagyarmati Körzeti Földhivatalba és 

nem került a nevükre a bejegyzés. Jelenleg ezt úgy tudják megtenni, hogy az önkormányzat nevében 

én és a jegyző adtak ki egy nyilatkozatot Kotrebai Jánosnénak, amit be kell vinnie a Balassagyarmati 

Földhivatalhoz és a nevére kell íratnia a saját ingatlanát. Ez az ő felelőssége, ez az ő költsége. Kéri a 

véleményeket. 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 98/2010.(XI.24.) számú határozatot a 

Képviselő-testület hatályon kívül helyezze, az kézfeltartással jelezzen. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

30/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

98/2010.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, mivel az 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant a kérelmező magasabb szintű jogszabály alapján 

ingyenesen kérelemre tulajdonába kérheti a Balassagyarmati Körzeti Földhivatalnál, ezért a 

döntés okafogyottá vált. 

 

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

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15. Központi Transzplantációs Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselők utólagos jóváhagyását arra, hogy a Központi 

Transzplantációs Alapítvány Közhasznú Szervezet részére 6.000.- Ft adományt adott polgármesteri 

hatáskörében. Ezt a támogatást karitatív tevékenységre fordítják, minden év elején egy-két 

támogatást ad a testület, most ezt adta. Kéri a véleményeket. 



 

Hozzászólások: 

 

Gál Tibor képviselő: Javasolja jóváhagyni a polgármester intézkedését. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Központi Transzplantációs Alapítvány Közhasznú 

Szervezetnek adott támogatásával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás 

 

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

többséggel, 6 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

31/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fridrich Béla polgármester szóbeli 

előterjesztésére 6.000.- Ft adomány átutalását a Központi Transzplantációs Alapítvány Közhasznú 

Szervezet  (1081 Budapest, Népszínház u. 13.) részére jóváhagyja. 

 

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

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. Napirend után: 

A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai 

 

Mivel a Képviselő-testület tagjai részéről további bejelentés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért 

Fridrich Béla polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

k.m.f. 

 

 

           Fridrich Béla       Tóth Éva 

          polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 ……………………………………………   ……………………………………………….. 


