Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefon: 06-35-372-001.
Iktatószám: 9-51 /2011.
3. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 25-én (pénteken)
délután 17.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (2698 Mohora, Rákóczi út 8.)
megtartott ülésén.
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Fridrich Béla polgármester
Gál Tibor képviselő
Herczeg Sándor képviselő
Kardos Kálmán képviselő
Kukucska Lajos képviselő
Összesen: 5 fő
Igazoltan távol van:

Pavlokin Pál alpolgármester
Dr. Gúth Csaba képviselő

Jelen vannak tanácskozási joggal:
Tóth Éva jegyző
Kardosné Szilfai Magdolna élelmezésvezető
Benkó Tiborné, a Zichy Márta Tagóvoda vezetője
Tóthné Majer Valéria körzeti védőnő
Vígh Sándorné, a Mauks Ilona Nyugdíjas Klub vezetője
Gonda Sándor, a Mohorai Polgárőr Egyesület elnöke
Az ülést Fridrich Béla polgármester vezeti.
A jegyzőkönyvet Kapitány Tímea igazgatási előadó vezeti.
Fridrich Béla polgármester: Köszönti a megjelenteket és az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott polgármester, valamint a megválasztott 6 képviselőből 4 jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra és kéri, hogy a 7. napirendi pontba vegye
fel a Képviselő-testület a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Bercel
létszámcsökkentése és társulási megállapodás módosításának megtárgyalását.
A Képviselő-testület vita nélkül elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat és a módosító
javaslatot az alábbiak szerint:
I.

Napirend előtt:
Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
II. Napirend:
1. A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, tekintettel a Nemzeti
Közfoglalkoztatási Programmal kapcsolatos szociális törvényben történő
változásra
2. A helyi gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata a megváltozott gyermekvédelmi
jogszabályokra és a helyi helyzet megváltozásából adódó igényekre,
lehetőségekre tekintettel
3. A Polgármesteri Hivatal éves beszámolója végzett tevékenységéről
4. A szociális alapszolgáltatásokkal összefüggő rendelet módosítás (normarendelet,
alapszolgáltatások díjai) megtárgyalása
5. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása
6. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. évi gazdasági
programjának megtárgyalása és elfogadása
7. „Belső-Cserhát”
Gyermekjóléti
és
Családsegítő
Szolgálat
Bercel
létszámcsökkentése és társulási megállapodás módosításának megtárgyalása
8. Egyebek
III. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
I.

Napirend előtt:
Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról, és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

Fridrich Béla polgármester: Az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról az alábbiak szerint számol be a Képviselő-testületnek:
−
−
−
−

Ulveczki Edina és Ódor András mohorai lakosok kérelmére a Sportcsarnok ingyenes
bérbeadásáról, valamint annak rendbetételére adott engedélyről a határozatot kézbesítette.
A Tolnay Klári Művészeti Egyesülettel megköttetődött az együttműködési megállapodás a
Képviselő-testület által meghatározott keretek között.
Ódor András Antal szemétszállítási szerződésének módosítása megtörtént a testületi
határozat szerint.
Jekkelné Szűcs Ildikó és Pintér Istvánné telekeladása az önkormányzat részére megtörtént, a
tulajdonjog bejegyzés folyamatban van. Ez a Mohora, belterület, 385. hrsz-ú ingatlan

megvásárlására történt, a Petőfi Sándor úton lévő lakóházak mögötti terület feltöltésének
biztosításához és a belvíztől való védelem végrehajtására.
Kéri a beszámoló elfogadását, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtottá nyilvánítását, illetve a
képviselők hozzászólását.
Hozzászólás, kérdés nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a beszámolót elfogadja és a lejárt
határidejű határozatokat végrehajtottnak nyilvánítsa a testület, 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:
46/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az elmúlt ülés
óta végzett munkáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatokat
végrehajtottnak nyilvánítja:
38/2011.(II.11.) számú, 39/2011.(II.11.) számú, 40/2011.(II.11.) számú, 41/2011.(II.11.)
számú, 42/2011.(II.11.) számú, 43/2011.(II.11.) számú, 44/2011.(II.11.) számú,
45/2011.(II.11.) számú képviselő-testületi határozatok.
A Képviselő-testület felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásába a
végrehajtás tényét vezesse be.
Felelős: Tóth Éva jegyző
Határidő: azonnal
II. Napirend:
1.
A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, tekintettel a Nemzeti
Közfoglalkoztatási Programmal kapcsolatos szociális törvényben történő változásra
Fridrich Béla polgármester: Az írásbeli előterjesztést minden képviselő megkapta. (Az írásbeli
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Kiegészítésül elmondja, hogy az előző testületi üléseken
már szó volt a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programról, amely felváltotta az Út a munkához
programot. Elmondja, hogy minden módon megerősítették ezt, és ehhez kapcsolták a lakókörnyezet
tisztántartását is a bérpótló juttatásra való jogosultsághoz. Kéri a véleményeket és hozzászólásokat.
Hozzászólások:

Tóth Éva jegyző: A helyi szociális rendelet tervezetébe a szociális ellátásokról szóló törvényben
leírtakat vette alapul, ennek eljárási rendjében arra tesz javaslatot a testületnek, hogy az
önkormányzat a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként írja elő a kérelem
benyújtója, vagy arra jogosultja lakókörnyezetének tisztántartását, rendbetételét. Javasolja, hogy a
polgármester úr és a közmunka vezetője is bekapcsolódjon az ellenőrzésbe. Ezt jegyzőkönyvbe kell
rögzíteni, hogy mit tapasztalnak a lakásnál és milyen területekre terjedhet ki az előírás és milyen
mértékben. A továbbiakban a jegyzőkönyvben rögzített tapasztalatok alapján kerül a határozatban az
elvégzendő munka előírása, melyet a munka elvégzésére elegendő idő elteltekor ellenőrizni
szükséges, és az ellenőrzés tapasztalatait ismételten jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezt követően
amennyiben kerül a munka elvégzésre és az - egyéb okok miatti el nem végzése esetét kivéve –
szolgál alapul a jegyzőnek a felszólítására. Ezt a határidőt is ellenőrizni szükséges és ezt is
dokumentálni kell, hisz csak ez alapján lehet valakinek a bérpótló juttatás jogosultságának
megszűntetésére sort keríteni. Nagyon fontos, hogy mindig igazolva legyen a jelenlegi, a majdani és a
mulasztás okai, az eljárás minden egyes eseményének körültekintő dokumentálása és annak
elvégzését akadályozó körülmények értékelése.
Gál Tibor képviselő: Elmondja, hogy helyesnek tartja a közmunkavezető bevonását az ellenőrzésbe.
Kardos Kálmán képviselő: Elmondja, hogy ő, mint képviselő nagyon szívesen részt vesz ezekben az
ellenőrzésekben, segíteni szeretné a polgármester úr munkáját és aktívan részt venni benne.
Fridrich Béla polgármester: Nagyon köszöni a képviselő úr felajánlását és szívesen veszi, ha a
képviselő-testület tagjai ebben aktívan részt vennének.
Tóth Éva jegyző: A Képviselő-testület felhatalmazhatja a Képviselő-testületet az ellenőrzésbe,
minden tagot, hogy a rendelet-tervezet minél hatékonyabb és célszerűbb legyen. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy először fel kell mérni azokat az ingatlanokat, ahol bérpótló juttatásban
részesülnek, és ennek megfelelően tervet készíteni azok végigjárására, a feladatok meghatározására,
ütemezésére és ellenőrzési lehetőségére.
Fridrich Béla polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az új rendelet tervezetbe adjon
felhatalmazást arra, hogy a feladatok előírására és ellenőrzésre minden képviselő-testületi tagnak
lehetősége legyen.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Aki egyetért a rendelet tervezettel és annak a vita során tett kiegészítő
javaslattal, 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
5/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
2.

A helyi gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata a megváltozott gyermekvédelmi
jogszabályokra és a helyi helyzet megváltozásából adódó igényekre, lehetőségekre
tekintettel

Fridrich Béla polgármester: A helyi gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatosan felkéri
Tóth Éva jegyzőt, hogy terjessze elő a Képviselő-testületnek az ügyet.
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a jelenleg hatályos helyi
gyermekvédelmi rendelet 1998-ban készült, és alig került módosításra, a jelenlegi szabályoknak nem
felel meg a rendelet. Ennek érdekében elkészítette a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő
rendelet tervezetet, melyet áttekintett a Képviselő-testülettel. (A rendelet tervezet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.) Felhívja a figyelmet arra, hogy a jogalkotásról szóló, 2011. január 1-től hatályos
törvény értelmében és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM. rendelet előírásainak megfelelően csak
azt tartalmazza a rendelet tervezet, amelyre a gyermekvédelmi törvény felhatalmazást ad a
Képviselő-testületnek, ez a rendeletalkotási tárgy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a gyermekek
napközbeni ellátása. A gyermekjóléti szolgáltatást ingyen kell nyújtani az igénybevevőknek, ezt a
testület a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat önkormányzati társulás útján látja
el az önkormányzat. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál fontos, hogy a kérelemhez a
családgondozó környezettanulmányt készítsen, ugyanis nem biztos, hogy a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatás megoldja a gyermekek védelmét, és eléri azt a célt,
hogy a gyermek ne hiányozzon iskolából, ha nincs cipője, vagy betegségéhez szükséges
gyógyszerekhez nem jut hozzá, stb. Ennek okait a családgondozó pontosan szakmailag fel tudja
mérni, és a környezettanulmány alapján nemcsak pénzbeli ellátásról lehet tényeket kapni, hanem
arról is, hogy a gyermekvédelem terén szükségessé válhat-e a jegyző gyámhivatalieljárásának
megindítása, a védelembevétel lehetősége, és egyáltalán milyen okok vezethettek erre. Súlyos
problémákat lehet ezáltal feltárni és a gyermekvédelem céljait megvalósítani. Kéri a véleményeket,
más esetleges javaslatokat és kérdéseket. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület ruházza át ezt
a hatáskört a polgármesterre, mert ha olyan esetet tárnak fel, ahol a gyermek élete, testi épsége,
fejlődése veszélybe kerül, azonnali intézkedésekre kerülhet sor. A polgármesternek minden egyes
kérelemről a soron következő ülésen be kell számolnia a testületnek.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Kérdése, ezeknek a támogatásoknak mi a fedezete?
Tóth Éva jegyző: A költségvetési törvény erre a feladatra normatívát ad, amely gyakorlatilag semmire
sem elég, ezért saját forrásból is pótolnia kell az erre a célra rendelkezésre álló összeget. Egyébként a
rendelet tervezetben 3.000.- - 5.000.- Ft támogatási összeget javasol gyermekenként.

Kardos Kálmán képviselő: Kérdése, hogy milyen arányban várható ilyen kérelem?
Tóth Éva jegyző: Válaszában elmondja, hogy ezt előre nem lehet tudni, viszont azt is elmondja, hogy
a polgármester döntésekor mérlegelnie kell azt is, hogy a pénzbeli támogatás eléri e a célt, vagy sem,
kifejti-e hatékonyságát. A szakmai tapasztalata alapján és a védőnővel és a gyermekjóléti szolgálat
családgondozójával való együttműködés alapján kb. évente 10 alkalomra lehet számítani, hiszen a
rendelet szerint csak olyan esetben adható a támogatás, ha a gyermek veszélyeztetettsége minden
más gyámhatósági beavatkozás nélkül is a pénzbeli ellátás adásával megszűnik. Azonban azt is
mérlegelni kell a polgármesternek, hogy aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és egyszeri
gyermekvédelmi kiegészítésben is részesül és ennek alapján 100 %-os étkezési támogatásban, vagy
ingyenes tankönyvellátásban részesül, az ne kapjon tankönyvvásárlásra, vagy beiskolázásra segélyt,
hiszen a felsorolt ellátások azt hivatottak megoldani.
Kukucska Lajos képviselő: Mindenesetre javasolja a körültekintő elbírálást.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a rendelet tervezettel, 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
6/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3. A Polgármesteri Hivatal éves beszámolója a végzett tevékenységéről
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy a meghívóval együtt megkapták a
Polgármesteri Hivatal végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Kéri a képviselőket, hogy mondják
el véleményüket és tegyék fel kérdéseiket. (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Hozzászólások:
Gál Tibor képviselő: Elmondja, hogy csak így tovább és jó munkát kíván a hivatalban dolgozóknak.
Több észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Polgármesteri Hivatal éves beszámolójával a
végzett tevékenységével kapcsolatosan, 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:
47/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri
Hivatal tevékenységéről szóló éves beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
4. A szociális alapszolgáltatásokkal összefüggő rendelet módosítás (normarendelet,
alapszolgáltatások díjai) megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a szociális alapszolgáltatásokkal
összefüggő normarendelet módosításra és a szociális alapszolgáltatások díjaira tegye meg
előterjesztését.
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a normarendelet szintén 2001-ben
készült, szükséges annak aktualizálása és a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak megfeleltetése.
Elmondja, hogy a norma a Főzőkonyha élelmezésvezetőjének számításán alapul, ő a munkáját a
jogszabályban előírt kornak, egészséges étrendnek, a megfelelő nyersanyagok arányainak
meghatározásának megfelelően végzi. A főzőkonyha egyébként több korosztálynak nyújt étkezést, az
óvodásoknak, a felnőtt alkalmazottaknak, amely kapcsolódik a cafetéria rendszerhez, a szociális
étkeztetésben részesülőknek, mely a szociális törvényben előírtaknak kell megfelelnie, és a konyhai
kapacitás kihasználtságának növelése érdekében vannak az úgynevezett vendég étkezők, akik vagy
Mohorán élnek, és szociálisan nem rászorulók, vagy a községbe kiránduló csoportok étkeztetésére
van igény, vagy volt már olyan is, hogy időszakosan a községben dolgozó gazdasági társaságok a
dolgozóik részére ebédet igényeltek. Ezen igények kielégítéséhez a normákat az élelmezésvezető
készítette elő. A további munkafolyamatot a Polgármesteri hivatal látja el, vagyis kiszámolja az egy
ételadagra jutó rezsit, kiszámolja a hozzá tartozó áfá-t és az ebből adódó térítési díjról kell döntést
hoznia a Képviselő-testületnek. Eltérő szabályozás vonatkozik az óvodásokra, hiszen rezsit az ő
térítési díjukra nem lehet rászámítani, ezt az összeget az önkormányzatnak kell kifizetnie a saját
bevételéből. Az alkalmazottaknál a cafetéria bruttó összege 200.000.- Ft, amelyet a jelenleg javasolt
összeg nem lép túl. Ez havi szinten 14.000.- Ft-ot jelent egy dolgozónak. Ennél lehetne ez magasabb
is, de akkor magasabb közterhekkel kellene számolnia az önkormányzatnak, de ezt nem javasolja. A
szociális étkeztetésnél intézményi térítési díjat javasolja megállapítani, melyet a jogszabály előírásai
szerint kellett kiszámolni. Ebből levonásra kerül az állami normatíva támogatási összege, amelyet egy
főre ki kell számolni, és a fennmaradó összeg az intézményi térítési díj. A személyi térítési díj

megállapításakor a testület ennél magasabb összeget nem állapíthat meg. Javasolja, hogy az
intézményi térítési díj és a személyi térítési díj egyezzen meg. Elmondja, hogy a Mohorán lakó
vendégétkezőknek, a kiránduló csoportoknak és a más egyéb igények alapján nyújtott étkezésnél a
teljes adagra jutó rezsi költséggel számolt térítési díjat javasol megállapítani. Javasolja, hogy
gondolkodjon el az önkormányzat azon, hogy a főzőkonyha gazdaságosabbá tétele érdekében a
kapacitás kihasználtságot növelje. Kéri a véleményeket és hozzászólásokat.
Hozzászólások:
Kardos Kálmán képviselő: Ha ez így van, akkor ezt így kell megállapítani és javasolja annak
megállapítását, illetve a normarendelet tervezet elfogadását.
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint is elfogadható a rendelet tervezet és az előterjesztés
indokolt.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a normarendelet tervezettel és a szóbeli
előterjesztéssel, 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
7/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagnormákról, étkezési térítési díjakról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Fridrich Béla polgármester: A további napirendi pontok tárgyalását félbeszakítja, mivel Gál Tibor
képviselő úr szót kér. Megadja részére a szót.
Gál Tibor képviselő: Sajnálattal közli, hogy sajnos el kell mennie a testületi ülésről, azonban szeretne
egy bejelentést tenni. A éves tiszteletdíja egy negyedét felajánlotta a Nyugdíjas Klub által szervezett
„Csengő Hangú” Dalos találkozó megrendezéséhez, azonban a másik egy negyedét felajánlja a
Mohorai Polgárőr Egyesületnek, a harmadik egy negyedét a Zichy Márta Tagóvodának, a negyedik
egynegyedét pedig a Mauks Ilona Nyugdíjas Klubnak.
Fridrich Béla polgármester: Az intézmény, az egyesület és a klub nevében tisztelettel megköszöni a
képviselő úr felajánlását.
Gál Tibor képviselő 17.55 órakor elhagyta a tanácskozó termet.

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy Gál Tibor képviselő távozását követően a Képviselőtestület határozatképes, ezért folytatja az ülés vezetését.
5. a) Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy a Képviselők részére a meghívóval kiküldte a Szervezeti
és Működési Szabályzat tervezetét. Kéri a képviselők véleményét, javaslatát. (Az SZMSZ tervezete a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Hozzászólások:
Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint az SZMSZ tervezete érthető, egyszerű és világos.
Javasolja elfogadni úgy, ahogy van.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetével,
az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, minősített
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
rendeletét:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
b) A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével együttműködési megállapodás
megkötésének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete együttműködési
megállapodást ajánl az önkormányzatnak, aminek a lényege, hogy Konyhakert program keretén belül
vetőmagot biztosítanak azoknak a mohorai családoknak, akik ebben részt vállalnak. A konyhakert
programhoz az önkormányzatnak tanácsadásokhoz, segítő szakemberek fogadóóráihoz közösségi
teret kellene biztosítania az együttműködés keretén belül. Ez a program 2011. szeptember 30.
napjáig szólna az együttműködési megállapodás aláírásának napjától. Javasolja a Konyhakert
programban történő részvételét az önkormányzatnak és együttműködési megállapodás megkötését a
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével. Kéri a képviselők véleményét, más javaslatát.
Hozzászólások:

Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint ez egy jó megállapodási lehetőség, javasolja az
együttműködési megállapodás megkötését.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
Szervezetével történő együttműködéssel a Konyhakert Program megvalósításában, az kézfeltartással
jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
48/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Együttműködési
Megállapodást köt a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a Konyhakert
Program kihirdetésére, annak lebonyolítására, és ennek fejében az önkormányzat
térítésmentesen kap konyhakerti vetőmagot, melyet az önkormányzat a kedvezményezettek
részére átad.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei Szervezetével az együttműködési megállapodást kösse meg, írja alá, és a
Konyhakert programot bonyolítsa le, a lebonyolítást követően pedig az eredményességéről a
képviselő-testületnek számoljon be.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal, és 2011. szeptember 30.
6. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. évi gazdasági
programjának megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a jelenlévőknek, hogy az önkormányzat 2010-2014. évi
gazdasági programjának tervezetét megkapták a képviselők. Összefoglalja a gazdasági programban
lévő célokat, elmondja, hogy az elképzelések megvalósulása mentén, a még el nem készült
beruházások kerültek bele és ez alapján készítette el. Szólt az utak, járdák, a kötelezően ellátandó
feladatokat ellátó intézmények állapotáról, a történelmi és irodalmi örökségekhez kapcsolódó
Művelődési Ház felújítási pályázatról, és a Sportcsarnokról is, valamint a „Dolinka”-i pincesorról. Arról
is beszélt, hogy az óvodai kapacitás meghaladja a 100 %-ot és kéri a további évekre való előrejelzést
Benkó Tiborné óvoda vezetőtől.
Hozzászólások:

Benkó Tiborné, a Zichy Márta Tagóvoda vezetője: Tájékoztatja a testületet, hogy a mohorai
tagóvodában a gyermeklétszám jelenleg 48 gyermek, áprilistól pedig 49 gyermek lesz. Ugyanakkor az
elkövetkezendő pár évre előre következtetni lehet a születések számából arra, hogy csak kis
mértékben fog csökkenni a gyermeklétszám, amely még mindig el fogja érni a 42 férőhelyes teljes
kapacitást.
Fridrich Béla polgármester: Véleménye szerint elmondható, hogy a mohorai tagóvoda teljes
kihasználtsággal fog működni ebben a ciklusban. Minden intézményhez véleménye szerint hozzá kell
majd nyúlni ebben a ciklusban, mert nagyon rossz az állapotuk.
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Képviselő-testület által elfogadott
gazdasági program 4 évre szól, minden évben a költségvetés tárgyalásakor meg kell vizsgálni a
programban kitűzött célok megvalósításának pénzügyi lehetőségeit, és a pénzügyi keret biztosítása
során, a költségvetési koncepcióban meghatározott sorrendben valósulhatnak meg a kitűzött célok.
Kukucska Lajos képviselő: Elmondja, hogy amit megenged a pénzügyi keret, csak azt tudja az
önkormányzat megvalósítani. Véleménye szerint jók az elképzelések. Javasolja, hogy a Kossuth és
Rákóczi utakat összekötő, a védőnői szolgálat mellett lévő járda elé valamilyen hidat, korlátot kellene
csinálni, hogy a gyalogosok használhassák csak azt az utat, mert egyre rosszabb az állapota és ami jó
az meg kell, hogy maradjon jónak és védeni szükséges.
Fridrich Béla polgármester: Az Ifjúsági út hídja alatt nincs lyuk, azt véleménye szerint ki kell ásni és
betonaljat kell belehelyezni. A feltöltéshez szükséges Petőfi úton lévő önkormányzati ingatlan
bejáratához kellene vásárolni talpfákat és egyszerre többet is kellene venni, hogy az Ifjúsági úton is ez
megoldódjon.
Több hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági
programjával, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, minősített
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
49/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programját a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse és a költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet tervezésekor a
gazdasági programban foglaltaknak megfelelően készítse elő.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
7. „Belső-Cserhát”
Gyermekjóléti
és
Családsegítő
Szolgálat
Bercel
létszámcsökkentése és társulási megállapodás módosításának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat, központja Bercel, 2011. évi költségvetésének előkészítése során 1.288 067.- Ft
szakfeladat hiányt mutattak ki. A társulás polgármesterei elfogadták azt, hogy a társulás szakfeladat
hiányát nem tudják finanszírozni, ezért a költségvetésben tervezett bevétel lehet a tervezett kiadás
fedezete. Azonban ezt csak úgy tudja megoldani a Szolgálat, ha létszámcsökkentést hajt végre, hiszen
a bérjellegű kiadások a legmagasabbak és a minőségi feladatellátástól nem lehet elvonni a pénzt. A
társulás polgármesterei egybehangzóan elfogadták a bérjellegű kiadások csökkentését
létszámcsökkentéssel. Ennek megfelelően a létszám változásával a társulási megállapodást
módosítani szükséges a Képviselő-testületnek, valamint a létszámcsökkentésről is fenntartói döntést
kell hozni. Javaslom ezeknek a döntéseknek a meghozatalát. Kéri a képviselők hozzászólásait. (Az
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Hozzászólás nem volt.
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatásul elmondja a képviselőknek, hogy a szociális ellátásokról szóló törvény
az önkormányzatnak kötelezően előírt alapszolgáltatásokat kell ellátnia, a Mohora község
lakosságszáma alapján ezek között van a családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatnál történő 1 fő létszámcsökkentéssel, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, minősített
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
50/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
működőképességének fenntartása, a gazdálkodás költségeinek csökkentése érdekében, a
feladatellátás racionálisabb megszervezésének céljából létszámcsökkentést hajt végre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évéi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál és 1 fő családgondozó
álláshelyet megszüntet.

Az álláshely megszűntetésének időpontja: a közalkalmazott betegsége miatti
keresőképtelenség lejártát követő 30. nap.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott közalkalmazott – a munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítás nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő
üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás
következtében a fenntartói körén kívül nincs lehetőség.
A döntés következményeként önkormányzati szinten létszámcsökkenés valósul meg. A
létszámcsökkentéssel járó részletes kimutatás a csökkenés előtti és az azt követően kialakult
tényleges intézményenként azonosítható létszámkeretet tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
51/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodásának az 5.2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„5.2. A társulásban a feladatellátáshoz szükséges, a vonatkozó jogszabályokban előírt
szakképzetséggel rendelkező családgondozókat kell alkalmazni az alábbi részletezéssel:
−
−
−
−
−

9321 lakosságszámú (ezen belül a 0-17 évesek száma: 1590 fő) mikro körzetben
foglalkoztatottak száma: 4 fő állású közalkalmazott.
2 fő családgondozó az előírt felsőfokú végzettséggel, 2 fő pedig középfokú
szakképzettséggel rendelkezik.
a foglalkoztatásnak az alábbiak szerint kell megfelelni:
a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátását a 4 fő családgondozó látja el
a családgondozók feladatát, a területi beosztásokat, a munkavégzési rendet
részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri elírás tartalmazza.”

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról a „BelsőCserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Bercel központját értesítse és a társulási
megállapodás módosítását egységes szerkezetben bocsássa a testület rendelkezésére.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
8. Egyebek

I.

Szabálysértési Hatósági Igazgatási Társulás megállapodás módosításának
megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a társulási megállapodás módosítására
vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.
Tóth Éva jegyző: A társulási törvény alapján egyes államigazgatási ügyek intézésére a gazdaságosság
és célszerűség elveit figyelembe véve az önkormányzat hatósági igazgatási társulást hozhat létre. Ez a
társulás a szabálysértési államigazgatási ügyekre köttetődött 1999. október 26-án Magyarnándor
központtal, ahol 1 fő köztisztviselő látta el a feladatot és negyedévente 26.000.- Ft-ot utalt át a
mohorai önkormányzat a központ részére ennek a feladatnak az ellátására. Azonban 2010. július 1-től
a köztisztviselő nyugdíjba ment, ezért Magyarnándor tovább nem vállalta a feladatok elvégzését.
Felajánlotta a társulásban lévő önkormányzatoknak, hogy valamelyik jegyző, vagy ügyintő lássa el ezt
a feladatot. A Bujáki körjegyző úr megbízással elvállalta a társulás szabálysértési ügyeinek az
intézését, azonban társulási megállapodás módosítás időben nem követte a változást. Számlát sem
nyújtottak be az önkormányzathoz, hiszen nem volt megállapodás a fizetés alapja. Azonban ezt most
megtette Magyarnándor körjegyzője. A tervezetet minden képviselő megkapta. Tekintve, hogy
Mohora községben igen kevés a feljelentés szabálysértési ügyben, ezért átgondolva a feladatellátást,
a jegyző feladata ennek elvégzése, amennyiben az önkormányzat nem lenne társulásban. Véleménye
szerint nem szabad ilyen magas összeget kifizetni hozzájárulásként a társulásnak, hiszen az ügyek
számát tekintve gazdaságosabb és hatékonyabb, ha helyben a jegyző látja el ezt a feladatot.
Javasolja, hogy a társulási megállapodást 2011. április 1. napjával mondja fel az önkormányzat és a
jegyző lássa el ezt a feladatot. Kéri a képviselők véleményét, javaslatát.
Hozzászólások:
Fridrich Béla polgármester: Amennyiben Tóth Éva jegyző el tudja látni ezt a feladatot és az
önkormányzatnak is gazdaságosabb és célszerűbb így, javasolja a társulásból való kilépést.
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye megegyezik a polgármesterével.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szabálysértési Hatósági Igazgatási
Társulásból való kilépéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
52/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Magyarnándor Körjegyzőség központtal működő Szabálysértési Hatósági Igazgatási

Társulásból 2011. április 1. napjával kilép a szabálysértési államigazgatási ügyek hatékonyabb,
gazdaságosabb és célszerűbb ellátása érdekében.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról a
Magyarnándor körjegyzőjét és Buják körjegyzőjét, valamint az érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
II.

Tűzvédelmi Szabályzatok elkészítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy sajnos az általunk működtetett
intézményekben nincsenek érvényes tűzvédelmi szabályzatok. A védőnői szolgálatnál járt egy
szakember, aki árajánlatot tett a hatályos jogszabályok szerint tűzvédelmi szabályzatok elkészítésére
50.000.- Ft + ÁFA összegben. A bevont intézmények a következők: Polgármesteri Hivatal, volt iskola
épülete, óvoda konyha, háziorvosi, védőnői szolgálat, szolgáltató ház, Mauks Ilona Emlékszoba,
Sportcsarnok, Tolnay kúria épülete, természetes az utóbbi szabályzatának elkészítésére a felújítását
követően kerülhet sor. A részszámlázásra is lehetőséget adott a szakember, akit Szabó Dezsőnek
hívnak és Ipolyszögön lakik. Kéri a képviselők véleményét, javaslatait.
Hozzászólások:
Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint nagyon jó árajánlatot adott a vállalkozó, mert ezek a
szabályzatok sokkal többe kerülnek. Javasolja mindenféleképp az elfogadását.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért Szabó Dezső munka-tűzvédelmi vállalkozó által
adott, az intézmények tűzvédelmi szabályzatának elkészítésére adott árajánlatának elfogadásával, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
53/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza Szabó
Dezső munka-tűzvédelmi vállalkozót (2660 Ipolyszög, Budai u. 20/a., adószáma: 49191220-332.) az alábbi önkormányzati intézmények tűzvédelmi szabályzatainak a hatályos
jogszabályok szerinti elkészítésével:

Polgármesteri Hivatal, volt iskolaépület, óvoda konyha, háziorvosi szolgálat, védőnői
szolgálat, szolgáltató ház, Mauks Ilona Emlékszoba, Sportcsarnok.
Az önkormányzat tulajdonát képező Tolnay Kúria (volt Művelődési Ház) épületének
tűzvédelmi szabályzatát a jelenleg benyújtott pályázat elnyerése esetén történő felújítását
követően kell elkészíteni.
A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a szabályzatok elkészítéséhez a vállalkozó részére
rendelkezésre bocsátja az épületek alaprajzait, a befogadó képesség számát, a fűtési
módjáról szóló adatokat, a sportcsarnok esetén az engedélyezett befogadó képesség számát,
az épületek, helyiségek funkcióját.
A Képviselő-testület a szabályzatok elkészítéséért Szabó Dezső munka-tűzvédelmi tanácsadó
részére 50.000.- Ft + ÁFA megbízási díjat fizet ki átutalással és megegyezés szerinti
részletfizetéssel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott döntés szerinti
megállapodást, megbízási szerződést kösse meg, írja alá a Képviselő-testület nevében és
munka befejezéséről, és a megbízási összeg kifizetéséről a Képviselő-testületnek számoljon
be.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
III.

OPTIKA-FÉM-FÉP Kft. ajánlata törpe biogáz erőmű szállításra történő
árajánlat megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az OPTIKA-FÉM-GÉP
Általános Fémmegmunkáló és Gépgyártó Kft. Csömör képviseletében Bereczky József felkereste és
ajánlatott tett egy törpe biogáz erőmű szállítására. Ehhez az önkormányzatok részvétele is szükséges,
mert a Széchenyi terv alapján ezekre a munkahely teremtő berendezésekre az önkormányzatok
részvételével 85 %-os támogatás igényelhető. Azonban megvizsgálták többen is ezt az ajánlatot és
olyan nagy pénzvonzata van ennek a berendezésnek a megrendelése, telepítése, hogy erre
kötelezettséget az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi helyzetében nem vállalkozhat. Kéri a képviselők
véleményét, javaslatát.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint sem szabad ilyenre kötelezettséget vállalni, mert ez
nem ehhez az önkormányzathoz megfelelő mértékű beruházás.
Kardos Kálmán képviselő: Egyetért az előtte szólóval.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az OPTIKA-FÉM-GÉP Általános
Fémmegmunkáló és Gépgyártó Kft. Csömör ajánlatát, mely törpe biogáz erőmű berendezés
szállítására szól, elutasítsa a Képviselő-testület, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
54/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elutasítja az
OPTIKA-FÉM-GÉP Általános Fémmegmunkáló és Gépgyártó Kft. (2141 Csömör, Árpád utca
36., adószám: 14445215-2-13., cégjegyzék száma: 13-09-122595.) ajánlatát, mely törpe
biogáz erőmű szállítására irányul. A Képviselő-testület az elutasítás mellett döntött, mert
nem rendelkezik olyan tőkével, amely fedezetet biztosíthatna a biogáz erőmű felépítéséhez
és beindításához.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
IV.

Települések Lapja elindítására és önkormányzatok általi fenntartására
vonatkozó árajánlat megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy helyi újság működtetésére kapott
árajánlatot az önkormányzat, 1 db A/4 oldal felületet kap az önkormányzat, azon bármit közölhet és
ezért havonta 15.000.- Ft kellene fizetnie. Viszont a helyi vállalkozókkal együttműködve, a helyi
vállalkozók hirdetési lehetőségek kapnának ezen az oldalon és ennek arányában közösen fizetnék
meg a havi 15.000.- Ft-ot, azaz ha fele oldalt a vállalkozók töltenék meg hirdetéssel, akkor a
vállalkozók fizetnek 7.500.- Ft-ot, az önkormányzatnak már csak 7.500.- Ft-ba kerülne a többi rész. Ha
6-7 önkormányzat összeállna és közösen működtethetnék ezt a lapot. Kéri a hozzászólásokat.
Hozzászólások:
Kardos Kálmán képviselő: Kérdése, hogy a szerződés bármikor felmondható-e?
Fridrich Béla polgármester: Megállapodás kérdése ez.
Kukucska Lajos képviselő: Kérdése, ki hirdetne mint helyi vállalkozó ebben az újságban?

Fridrich Béla polgármester: Bármelyik vállalkozó, akár helyi, akár itt élő és más vállalkozása van,
például Kardos Kálmán képviselő úr is. De az, hogy mennyi helyet adna a hirdetéseknek az
önkormányzat, ez testület döntésétől függ.
Tóth Éva jegyző: Véleménye szerint a jelenlegi pénzügyi helyzetben, a likviditási gondokkal küszködve
nem ajánlatos olyan kiadásokra szerződést kötni, amelyből nem származik bevétele az
önkormányzatnak, így is van elég sok kifizetetlen számla. Azonban elmondja, hogy erről a testület úgy
dönt ahogy akar, azonban nem javasolja a kiadások növelését.
Kardos Kálmán képviselő és Kukucska Lajos képviselő: Véleményük szerint ez igaz.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a helyi lap létrehozására, és
működésére adott árajánlatot a Képviselő-testület elutasítsa, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
55/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Gondolatindító Kft. képviseletében Széll Barnabás felelős szerkesztő által egy helyi újság
létrehozására és működtetésére tett árajánlatát elutasítja, mivel a jelenlegi pénzügyi forrás
ehhez a 2011. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
V.

Felhatalmazás kérése a Zichy Márta Tagóvoda egyházi fenntartásba történő
adásával kapcsolatos tárgyalások megkezdésére

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket arról, hogy a Cserhátsurányi Tessedik Sámuel
Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményirányító Társulástól az iskola működtetését a római
katolikus egyházközösség megállapodás aláírásával átvette a feladatellátást. Ennek következtében
2011/2012. évi tanévkezdésekor, szeptember 1-én már egyházi fenntartással kezdi meg az iskola a
működését. Az Intézményirányító Társulás egyenlőre az óvodák tekintetében megmarad, azonban
volt egy tájékoztatón ezzel kapcsolatosan, ahol utaltak arra, hogy óvodákat is tartanak fenn, és ekkor
elgondolkodott azon, hogy vajon miért nem tárgyalt a cserhátsurányi polgármester az óvodákkal

együtt ennek a feladatnak az átadásáról. A cserhátsurányi polgármester azt mondta, hogy eszébe
sem jutott ez a gondolat. Azonban a mohorai polgármester felhívta az egyház képviselőjét és
kezdeményezte a Zichy Márta Tagóvoda egyházi fenntartásba történő adásának kezdeményezését,
azonban egyenlőre nem kíván ezzel foglalkozni az egyház. Azonban továbbiakban szeretné
megkeresni a Váci Egyházmegye, melyhez Mohora község is tartozik püspökét, Dr. Beer Miklóst, hogy
megkezdhesse vele a tárgyalásokat. Ehhez azonban a Képviselő-testület felhatalmazására van
szükség. A tárgyalások megkezdésére felhatalmazást kér a testülettől ehhez, mely az önkormányzat
pénzügyi helyzetén javítana, kevesebb kiadással, megfelelő minőségi színvonalon kerülne ellátásra ez
a kötelezően ellátandó feladat. Kéri a képviselők véleményét és hozzászólásait.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Kérdése, hogy ki kell lépnie az önkormányzat ezzel a cserhátsurányi
társulásból?
Fridrich Béla polgármester: Válaszában elmondja, hogy egyenlőre csak az iskola működtetését veszi
át az egyház, az óvodák tekintetében megmarad a társulás. A cserhátsurányi és herencsényi
polgármesterekkel kell egyeztetnie, hogy ők is akarják-e az óvodájukat egyházi fenntartásba adni,
mert az iskolai feladatellátást igazság szerint a cserhátsurányi polgármester úr intézte. Akkor korrekt
Mohora, ha a társulásban működő 3 óvodával kezdi meg ő a tárgyalásokat, természetesen a társulás
más polgármestereinek meghatalmazása alapján. Azonban ha mégis úgy alakulnának a tárgyalások,
hogy csak a mohorai tagóvodát kívánná átvenni az egyház, mert ez jelenleg 115 %-os kapacitás
kihasználtsággal működik, abban az esetben mindenféleképpen tájékoztatja a testületet a társulással
kapcsolatos további teendők megtárgyalása végett. Azonban kéri, hogy a jelenlévő tagóvoda vezetőt
is hallgassa meg a testület. Megadja a szót Benkó Tibornénak, a Zichy Márta Tagóvoda vezetőjének.
Benkó Tiborné, a Zichy Márta Tagóvoda vezetője: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy
mielőtt a tárgyalások megkezdődnek beszélt vele a polgármester úr. Elmondta azt, amit most
elmondott a testületnek. Konzultáltak az egyház képviselőivel és elmondták, hogy az óvoda
működésekor szakmailag csak az alapvető erkölcsi normákra történő nevelést, azok betartását kérik
az óvónőktől és gyermekektől. Ezek olyan erkölcsi, nevelési, életvezetési alapnormák, amelyet eddig
is biztosítani tudott az óvoda, és nincs olyan kérésük, amelyet ne tudnának teljesíteni. Jelenleg az
óvodába járó gyermekek szüleinek kérése alapján minden gyermek részt vesz hitoktatásban, az
óvoda dolgozói és gyermekek, a szülők római katolikus felekezethez tartozónak vallják magukat,
egyedül ő evangélikus felekezethez tartozó, de ez nem okoz problémát, hiszen mindkét egyház
egyetemes egyház. A szülőket is értesítette ezzel kapcsolatosan és nincs kifogásuk az ellen, hogy a
római katolikus egyház működtesse ezt az óvodát.
Fridrich Béla polgármester: Azt kihangsúlyozza, hogy az egyház általi esetleges átvételt követően a
dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a Munka Törvénykönyve hatálya alá fognak
tartozni, végkielégítéseket kell majd fizetni, de ehhez pályázni lehet a létszámcsökkentés keretén
belül. Azonban vannak olyan dolgozók, akiknek egy rövid időszak kellene a jubileumi jutalom és
egyéb juttatás kifizetéséhez, ezen majd el kell gondolkodni a testületnek, amikor abba a tárgyalási
szakaszba érhetnek, amikor az átvételről megegyezhetnek, véleménye szerint ezeknek a dolgozóknak
valamilyen megállapodás alapján fenn kellene tartani vagy a közalkalmazotti jogviszonyát és az azzal

járó költségeket az egyház megfizetni, vagy valamilyen más megoldás kereshető erre, ami
jogszabályokkal nem ellentétes.
Kukucska Lajos képviselő: Kéri a polgármester urat, hogy elsősorban a mohorai tagóvoda
tekintetében kezdje meg a tárgyalásokat. Ez legyen a legfontosabb.
Fridrich Béla polgármester: A legfontosabb szempont a mohorai óvoda lesz, azonban utal arra, hogy
előzőleg elmondta, hogy az iskola átadásával kapcsolatosan a cserhátsurányi polgármester úr tárgyalt
és ő szervezte meg az átadást. Ezt valamilyen módon a jó együttműködés érdekében viszonozni
kellene. Azonban, ha nem megy, természetesen a mohorai tagóvoda marad a tárgyalások tárgya.
Benkó Tiborné, a Zichy Márta Tagóvoda vezetője: Elmondja, hogy jelenleg 24 gyermek van a
nagycsoportban, akik ballagni fognak, bár van egy-két gyermek, akiről nem tudják, hogy maradnak-e
vagy sem tovább egy évet az óvodában, erről a szülőnek van joga dönteni. Azonban a védőnő által
átadott születések száma alapján, két évre előre tervezhető a gyermeklétszám az óvodában. A
2011/2012. óvodai nevelési évben 28 gyermek fog a kiscsoportba járni, 2012. tavaszán pedig
előreláthatólag 26 olyan korú gyermek van, akik beiratkozhatnak az óvodába. Az idén 17 tanköteles
korú gyermek jár nagycsoportba, ebből 6 gyermek maradhat, ha a szülők úgy döntenek.
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a testületnek, hogy a következő két évben közel 90 %-os
kihasználtsággal fog működni az óvoda. Ez a tárgyalási alaphoz nagyon jó.
Benkó Tiborné, a Zichy Márta tagóvoda vezetője: Elmondja, hogy nem zárkózik el az óvoda egyház
általi fenntartása elől, bár evangélikus, de szívesen vezeti az óvodát, szívesen foglalkozik a
gyermekekkel, véleménye szerint az önkormányzatnak ez egy jó lehetőség lehet.
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy Mohora községben a püspök
helytartója a Magyarnándorban székelő Ipolyi Károly plébános úr, akivel szintén beszélt és a plébános
úr is támogatja ezt a kezdeményezést messze menőkig.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza őt
arra, hogy a Zichy Márta Tagóvoda egyházi fenntartásba történő átadását kezdeményezze a Római
Katolikus Egyház képviselőinél, és felhatalmazza a testület őt arra, hogy a tárgyalásokat a
hozzászólásoknak megfelelő szempontok alapján végezze, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
56/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fridrich Béla
polgármestert arra, hogy a Zichy Márta Tagóvoda Mohora egyházi fenntartásba történő
átadását kezdeményezze a Római Katolikus Egyház képviselőinél.
Ugyanakkor a Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert arra is, hogy
amennyiben az egyház kifejezi azon szándékot, hogy esetleg átvenné a tagóvoda
működtetését, abban az esetben a Képviselő-testület nevében tárgyalásokat folytasson,
amelyről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni köteles. Amennyiben a tárgyalások
abba a szakaszba érnek, hogy megállapodás tervezet születik, úgy a megállapodás tervezetét
az érintettek bevonásával a Képviselő-testület elé terjessze.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
VI.

A 2011. évi igazgatási szünet Polgármesteri Hivatalban történő elrendelése
lehetőségének megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a 2011. évi igazgatási szünet Polgármesteri
Hivatalban történő elrendelésének lehetőségéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Tóth Éva jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közlöny 2011. évi 20. számában
megjelent a 19/2011.(III.2.) Korm. rendelet, mely alapján a Kormány a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 1. §-ban meghatározott szerveknél és az ott foglalkoztatott
kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók, szakmai vezetők, az igazságügyért
felelős miniszter által vezetett minisztériumban beosztott bírók és ügyészek részére 2011. július 18.
napjától augusztus 21. napjáig, valamint 2011. december 23-tól 2012. január 6. napjáig terjedő
időszakra igazgatási szünetet rendel el. Ez azt jelenti, hogy az említett körbe tartozó szerveknél a
2011. évi népszámlálás előkészítésében és végrehajtásában érintettekre ez nem vonatkozik. Továbbá
rendelkezik a Kormány arról is, hogy az igazgatási szünet alatt az érintettek részére úgy adja ki az
éves szabadságokat, hogy közben biztosítani kell a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint
a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást. Azonban szó
szerint idézi a Korm. rendelet 5. §-át, amelyben a Kormány ajánlást fogalmaz meg az önkormányzati
szerveknél történő igazgatási szünet elrendelésére.
A jogszabályi tájékoztatást követően Tóth Éva jegyző elmondja a Képviselő-testületnek, hogy
amennyiben nem kívánja bevezetni az igazgatási szünetet, abban az esetben is ki kell adni a
munkavállalóknak az éves szabadságukat, azonban az önkormányzatnak különféle külső kapcsolatok
alapján kell dolgozniuk, és ezeknél a külső szerveknél igazgatási szünet idején lehet, hogy nem úgy
fognak a dolgok menni a szabadságok kiadása miatt, mint amikor a szakügyintéző kormánytisztviselő
elérhető lehetne. Azonban ha igazodik az önkormányzat az igazgatási szünethez és elrendeli azt, úgy
abban az esetben a dolgozók részére biztosítható lenne a szabadság kiadása, ugyanakkor neki, mint
jegyzőnek úgy kell megszervezni a munkát, hogy a kormányrendeletben foglalt ajánlásoknak is
megfeleljen és az önkormányzat feladatellátását ne zavarja az, illetve a lakosság ügyfélfogadása és
ügyvitele se szenvedjen hiányt. Ezt, mint vezető meg tudja szervezni és biztosítani tudja. Kéri a
képviselők véleményét.

Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint az ajánlást el kellene fogadnia a testületnek, amelyet
úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátás és a lakossági ügyintézés sem szenvedhet hiányt.
Fridrich Béla polgármester: Ő is javasolja az igazgatási szünet elrendelését, annál is inkább, hogy a
munkavégzés, és egyéb feladatellátás, ügyintézés szinkronban legyen a Kormány által megjelölt
szervekkel.
Tóth Éva jegyző: A szabadságolási terv alapján, a munkavállalókkal történő szóbeli megbeszélés
alapján és annak a Polgármesteri Hirdetőtáblán történő kifüggesztésével megszervezhető az
igazgatási szünet, illetve biztosítható a feladatellátás, és az ügyfelek fogadása, ügymenetek
folyamatos ellátása.
Több hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Kormány
ajánlására 2011. július 18. napjától augusztus 21. napjáig, illetve 2011. december 23. napjától 2012.
január 6. napjáig igazgatási szünetet rendeljen el a Polgármesteri Hivatalban, betartva a Kormány
által meghatározott feladatellátást, ügymenet zavartalanságának folyamatos biztosítását, illetve a
lakossági ügyfélszolgálat zavartalanságát, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
57/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri
Hivatalban a Kormány 19/2011.(III.2.) Korm. rendelete 1-4. §-ban foglaltak, valamint az 5. §ban foglaltak figyelembevételével 2011. július 18-tól augusztus 21-ig, valamint 2011.
december 23-tól 2012. január 6-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
A köztisztviselők részére a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9)
bekezdése alapján kerül kiadásra az alapszabadság terhére a fenti időszakokban.
Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes
egésze kiadható.
A jegyző az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv
alapján kiadásra kerülő szabadságot. Ezt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell
függeszteni, ezzel értesítve a lakosságot.

A jegyző az igazgatási szünet időszaka alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a
Polgármesteri Hivatalban a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, a lakossági
ügyfélfogadási időkben folyamatosan biztosítja a feladatellátást.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket, a lakosságot értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester, Tóth Éva jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos, legkésőbb 2012. január 6.
VII.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásának megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Elmondja a Képviselőknek, hogy a 2011. évre elfogadott költségvetési
rendeletet a Képviselő-testület forráshiánnyal fogadta el. A forráshiányra támogatási igényt lehet
benyújtani a költségvetési törvény megfelelő melléklete alapján. Ehhez szükséges a Képviselőtestületnek dönteni és a döntésében nyilatkozni lakosságszámról, a helyi adó bevezetésekről, a
tervezett adóbevételekről, a tervezett működési célú hiányról, az önkormányzat Ötv-ben
meghatározott éves kötelezettségvállalásának határáról, és arról, hogy Mohora Község
Önkormányzata kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. Kéri a hozzászólásokat.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: A forráshiányra, működési hiányra be kell nyújtani a pályázatot támogatás
elnyerésére.
Herczeg Sándor képviselő és Kardos Kálmán képviselő: Egyetért képviselő társukkal.
Több hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a szóbeli előterjesztéssel az önhibájukon
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásával,
az kézfeltartással jelezzen.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
58/2011.(III.25.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján

(továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1 000 fő, vagy a
feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 3 260 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 29.393 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse és a támogatási igényt a MÁK illetékes területi igazgatóságához nyújtsa
be.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
Fridrich Béla polgármester: Megköszöni a tanácskozási joggal részt vevők jelenlétét a testületi
ülésen, bejelenti, hogy a továbbiakban olyan ügyeket fognak tárgyalni, amelyeket zárt ülésen kell
megtárgyalni, ezért kéri, hogy fáradjanak ki a teremből.
A tanácskozási joggal meghívottak kimentek a teremből.
Fridrich Béla polgármester: Bejelenti, hogy a továbbiakban zárt ülésként vezeti tovább a testületi
ülést, ahol a jegyző és a jegyzőkönyvvezető mellett csak a képviselő-testületi tagok vannak jelen.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
III. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselők részéről egyéb bejelentés, észrevétel,
javaslat nincs, ezért az ülést befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.

Fridrich Béla
polgármester

Tóth Éva
jegyző

