
 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2698 Mohora, Rákóczi út 8. 

Telefon: 06-35-372-001. 

 

Iktatószám: 9-59 /2011. 

 

4. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 29-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 

  Pavlokin Pál alpolgármester 

  Gál Tibor képviselő 

  Dr. Gúth Csaba képviselő 

  Herczeg Sándor képviselő 

  Kardos Kálmán képviselő 

  Kukucska Lajos képviselő 

 

Összesen: 7 fő 

 

Jelen vannak tanácskozási joggal: 

   Tóth Éva jegyző 

 

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 6 jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra, és a Képviselő-testület a napirendet az 

alábbiak szerint vita nélkül elfogadja: 

 

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 Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása és elfogadásáról helyi rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

2. Mohora Község Önkormányzatának 2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének megtárgyalása és elfogadása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

3. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi, likviditási helyzetéről, likviditási 

koncepció megtárgyalása 

Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

              4.    Iparűzési adórendelet újra tárgyalása 

        Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

5.   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: 

 

− A „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat létszámcsökkentésével és társulási 

megállapodás módosításával kapcsolatos testületi döntéseket továbbítottuk a Berceli 

társulási központnak, ennek megfelelően azok végrehajtása folyamatban van. 

− Az elfogadott Gazdasági Program elfogadva áll rendelkezésre a mindenkori költségvetési 

rendeletek elkészítéséhez. 

− A tűzvédelmi szabályzat elkészítésére a megrendelése megtörtént, jelenleg folyamatban van 

az elkészítése. 

− A Zichy Márta Tagóvoda egyházi fenntartásban történő átadásával kapcsolatos felhatalmazás 

alapján egy időpont van megbeszélve a Beer Miklós váci püspök úrral, ahol majd 

tárgyalásokat fogunk ebben a kérdésben indítani. 

− Az ÖNHIKI-s pályázat jelenleg készül, internetes programmal kell küldeni majd a MÁK-hoz ezt 

a pályázatot, de csak akkor, ha a program engedi. 

− A szemétszállítási, lakásvásárlási támogatás iránti kérelmekben született döntéseket 

végrehajtották, értesítették a döntésről a kérelmezőket.  

− Virág József részére 1 évre megkötődött a szerződés az önkormányzati ingatlan használatára. 

 

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, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 66/2011.(IV.29.) 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: 

 

46/2011.(III.25.) számú, 47/2011.(III.25.) számú, 48/2011.(III.25.) számú, 49/2011.(III.25.) 

számú, 50/2011.(III.25.) számú, 51/2011.(III.25.) számú, 52/2011.(III.25.) számú, 

53/2011.(III.25.) számú, 54/2011.(III.25.) számú, 55/2011.(III.25.) számú, 56/2011.(III.25.) 

számú, 57/2011.(III.25.) számú, 58/2011.(III.25.) számú, 59/2011.(III.25.) számú, 

60/2011.(III.25.) számú, 61/2011.(III.25.) számú, 62/2011.(III.25.) számú, 63/2011.(III.25.) 

számú, 64/2011.(III.25.) számú, 65/2011.(III.25.) 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. Mohora Község Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása és elfogadásáról helyi rendelet elfogadása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy törvényi kötelezettsége a képviselő-

testületnek, hogy a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, annak mellékleteit, zárszámadását 

tárgyalja meg a tárgyévet követő május 30. napjáig, majd zárszámadási rendelet-tervezetét 

véleményezze, és azt elfogadja. Az előterjesztés anyagát írásban megkapta a Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottság és a képviselők is. Kéri a bizottság véleményét, majd a képviselők hozzászólását is. Azt is 

elmondja, hogy a Mohorai Cigány Kisebbségi Önkormányzat két tagja 2011. március 23-án 

lemondott, így a törvény erejénél fogva megszűnt a kisebbségi önkormányzat, így a véleményezési 

jogot gyakorolni nem tudja ezek után. 

 

Hozzászólások:  

 



Gál Tibor, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2010. 

évi zárszámadásáról szóló beszámolóját és megállapította, hogy a költségvetési rendeletben 

foglaltaknak megfelelően lett végrehajtva. Javasolja a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Több észrevétel, javaslat, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolóval, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

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

többséggel, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

rendeletét: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9/2011.(V.02.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

2. Mohora Község Önkormányzatának 2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének  

     megtárgyalása és elfogadása 

 

Fridrich Béla polgármester: A Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Irodája 

látja el a belső ellenőrzési feladatokat Mohora Község Önkormányzatának költségvetési szerveinél, 

így a főzőkonyhánál is és a Polgármesteri Hivatalnál is. A tavalyi évben végzett ellenőrzési jelentést a 

Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia és ha egyetért azzal, elfogadja azt. Javasolja a jelenlegi 

belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez 

kaptak. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Kukucska Lajos képviselő: Javasolja az elfogadását. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2010. évi összefoglaló belső 

ellenőrzési jelentéssel, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

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

többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 



 67/2011.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Iroda által készített 2010. évi 

összefoglaló ellenőrzési jelentését a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal elfogadja. 

 

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

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi, likviditási helyzetéről, likviditási  

     koncepció megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatását tegye meg. 

 

Tóth Éva jegyző: Felolvassa az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről, likviditási helyzetéről 

szóló írásbeli tájékoztatását, és egyben kezdeményezi likviditási koncepció készítését a Képviselő-

testületnél. (Az írásbeli tájékoztatás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Az írásbeli tájékoztatás után 

kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos lenne áttekinteni minden egyes feladatot és más megoldásokat 

keresni a hatékonyabb és gazdaságosabb működés tekintetében. Ez a képviselő-testület feladata. A 

likviditási koncepció elkészítésénél nagyon fontos, hogy mire akarja a bevételeket a testület fordítani 

és nem szabad tovább növelni a hitelkeretet. Egyben javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hallgassa 

meg Fridrich Béla polgármestert is, aki lehet, hogy bizonyos kérdésekben másképpen látja a 

helyzetet, mint ő. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kiegészítésként elmondja a képviselőknek, hogy az elmúlt 2 hónapban 4 

millió Ft hiány keletkezett, a következő 4 hónapban, ha nem változik semmi, akkor 16 millió Ft hiány 

keletkezik pluszban, ami hozza a költségvetéskor elfogadott forráshiányt. Elmondja, hogy a tervezett 

bevételek még nem realizálódtak, tett a testület arra intézkedéseket, hogy ezek a hiány csökkenését 

eredményezzék. A területfeltöltéssel kapcsolatosan is beszélt több polgármesterrel, akik a keletkező 

építési törmeléküket ide hozhatnák Mohorára, de sajnos nekik sincs erre pénzük jelenleg. Véleménye 

szerint az iparűzési adó csökkentése a tavalyi év végén jó döntés volt, azonban a vállalkozóknak igen 

rövid volt a határidő ennek elintézésére. Amennyiben ebben az évben ezt nem tudja az 

önkormányzat megvalósítani, úgy decemberben vissza kell emelni az adó mértékét a legmagasabb 

adókulcsra. Véleménye szerint a különbség nem akkora, mint amekkorának látszik. Az adótörvény 

tervezett változása miatt újabb adóalanyok fognak fizetni adót az önkormányzat, példaként említette 

a T-Com-ot. A jegyző tájékoztatása alapján véleménye szerint vannak olyan kiadás csökkentések, 

amelyek a hátralévő időben, ha májustól vezeti be a testület, akkor 5,6 millió Ft-ot, ha júniustól vezeti 

be a testület, akkor 4,6 millió Ft-ot tud lefaragni a forráshiányból az önkormányzat. Ezek az 

intézkedések a következők lennének: a közfoglalkoztatottak megbízási díjjal foglalkoztatott 

vezetőjének megbízását megszünteti a testület, emellett, a jegyző, a polgármester az útiköltség 

átalányáról lemond, a képviselő-testület tagjai a tiszteletdíjukról lemondanak. Azonban véleménye 



szerint ezek a költségmegtakarítások csak enyhítik a problémákat, azonban megoldani nem fogják 

tudni. Az ÖNHIKI-s pályázatot benyújtja az önkormányzat, amelyről még nem lehet tudni, hogy 

mennyit fognak egyáltalán adni rá. Mit ismernek el forráshiánynak, és mit nem. Például a 

hitelfelvételt és kamatait nem ismeri el forráshiánynak az ÖNHIKI-s pályázat. Azt is el kell mondani, 

hogy a 2009. december elején a LEADER-hez benyújtott, Tolnay Klári Művelődési Ház felújítási 

pályázatára a mai napon kapta meg az önkormányzat a támogatásról szóló határozatot. Felolvassa a 

testületnek a határozatot. A közbeszerzést megvizsgálva és azt lebonyolítva el kell kezdeni a 

Művelődési Ház felújítási munkálatait. Kéri a véleményeket. 

 

Hozzászólások: 

 

Kukucska Lajos képviselő: Van-e önrész és azzal mi lesz? 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy ez európai uniós pályázat, a határozatban szereplő 

összeg teljes összegét megkapja az önkormányzat, azonban az úgynevezett kvázi önrészt a 25 %-os 

ÁFA teszi ki, amit az unió nem finanszíroz. Ezt az önkormányzatnak meg kell fizetni az államnak.  

 

Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint nem szabad ilyen százalékon tartani az iparűzési adó 

mértékét, vissza kell emelni, mert véleménye szerint nagyon fontos a 2 millió Ft is, amitől most elesik 

az önkormányzat. A vállalkozók meg nem jönnek és nem hoznak bevételt. 

 

Kardos Kálmán képviselő: Elmondja a testületnek, hogy a vállalkozók úgy fognak jönni, ha mindent 

megtesznek érte a képviselők. Véleménye szerint kevés volt az idő tavaly bejelentkezniük Mohorára, 

főleg a nagy kamionokkal, mert azoknak itt kell lenniük az okmányirodába, hogy be tudják jegyezni a 

telephelyváltozást. Azok úton vannak és csak akkor tudják a tulajdonosok meglépni, ha itthon 

vannak. Ez olyan, mint egy vállalkozás, kellően fel kell futtatni, ki lesz az első, ki meri meglépni és ki 

hiszi el, hogy csak ennyit kell fizetni és utána jön a többi is, ha jó ez nekik, márpedig ez jó nekik. 

 

Fridrich Béla polgármester: A területfeltöltéssel kapcsolatosan a Holes úr is mondta, hogy kb. 2000 

m3 építési törmeléket kell majd elhordania, azonban a bontások elég nehezen indulnak be, tekintettel 

a jelenlegi elvonásokra és gazdasági mélypontra. 

 

Tóth Éva jegyző: Több választási lehetősége van a testületnek, az egyik az, hogy megpróbál minél 

több bevételre szert tenni, emellett a kiadásokon belül a lehetőségekhez mérten csökkentéseket hajt 

végre, vagy nem tesz semmit és tovább növekszik az adósságállomány. Véleménye szerint a 

bevételnövelés és kiadáscsökkentés együtt jelentene megoldást, nem hagyhatja az önkormányzat 

„bedönteni” magát, de az erről való döntés a testület kompetenciája. 

 

Fridrich Béla polgármester: Véleménye szerint az eddigi adómérséklésből származó két millió Ft 

kiesésről nem érdemes vitázni, hiszen még nem telt el az év, abból még hátravan 7 hónap, ez a 

bevétel ez idő alatt realizálódhat. Azonban, ha mégsem realizálódik, akkor vissza kell emelni az 

iparűzési adó mértékét, és más bevételnövelő forrásokat kell találni. 

 

Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint ha a következő évben visszaemeli az adómértéket a testület, 

akkor visszajöhet a 2 millió Ft. 



 

Tóth Éva jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy a kommunális adóemelés is megoldás lehet, mert kb. 

5 éve nem emelte a testület ezt az adófajtát. Felhívja azonban arra a figyelmet, hogy a belső 

ellenőrzés, vagy az állami számvevőszéki ellenőrzés nem arra terjed ki, hogy jó döntés volt-e az 

adócsökkentés, vagy sem, hanem arra, hogy amikor a költségvetés tervezetét tárgyalta a testület, 

vagy módosítja, vagy végrehajtja azt szabályszerűen csinálja-e, megfelel-e az államháztartási 

törvényben, a végrehajtási rendeletében és egyéb szabályoknak megfelelően. Példaként említi, hogy 

a költségvetés elfogadásakor a bevétel és kiadás oldalon valós adatok vannak-e, és jelenlegi 

költségvetésnél a 31 mFt forráshiányhoz milyen valós bevételt fogadott el a Képviselő-testület, ha 

mondjuk hitelt fogadott el forrásnak és már nincs olyan likviditása az önkormányzatnak, hogy hitelt 

kapjon, az hiba, nem valós adat. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Elmondja, hogy ne csak milliós tételekről beszéljen a testület, hanem 

százezres tételekről is, mert annak is van értelme ilyen helyzetben. 

 

Fridrich Béla polgármester: A múlt év decemberében arról volt szó, hogy a vállalkozók jönni fognak. 

 

Kardos Kálmán képviselő: A vállalkozóknak 1 hónapja volt arra, hogy döntsön. Ezen nagyon 

keményen dolgozni kell. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Az egyik vállalkozó a szomszéd településről nem jött át. 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy ezeket az intézkedéseket és azok megmozdulását egy 

évben kell tekinteni. Ezt az időt ki kell várni. Az ÖNHIKI-s pályázat után lehetne véleménye szerint 

ezzel foglalkozni. Ha valaki megkezdi a sort és látja, hogy ez jó, akkor jönni fognak többen is. A 

jelenlegi szolgáltató ház is szépen alakul belülről, a telephelyhez megfelelő irodák állnak 

rendelkezésre, a telephelynek ez kitűnő lenne. 

Ugyanakkor utalt arra is, hogy el kellene gondolkodni a körjegyzőség kérdésén is. Ha nincs túl a 

település az 1000 fő lakosságszámon, akkor nem adhat be ÖNHIKI-re pályázatot, ha nincs 

körjegyzőségben és még más dologtól is elesik az önkormányzat. 

 

Tóth Éva jegyző: Jelenleg a KSH által kiadott 2010. január 1-i dátum szerinti lakosságszám alapján 

nyújthatja be az önkormányzat az ÖNHIKI-s pályázatot, az 1002 fő. Azonban nem hivatalosan jelenleg 

Mohora község létszáma 987 fő, ami már változhatott is, hiszen a KSH fogja ezt megadni. Még szintén 

nem telt el az év, és ha beköltöznek Mohorára, akkor ez is megváltozhat még. 

 

Fridrich Béla polgármester: Azt kéri a képviselőktől, hogy hozzon szándéknyilatkozatot arról, hogy 

2012. január 1-től körjegyzőséghez kíván csatlakozni, méghozzá a Cserhátsurány-Herencsény 

községek körjegyzőségéhez, és egyben hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

tárgyalásokat megkezdhessék az ottani polgármesterekkel, körjegyzővel és dolgozzák ki a 

körjegyzőséghez csatlakozás dokumentumainak tervezetét, majd a testületek elé terjesszék. 

 

Gál Tibor képviselő: Cserháthaláp hogyan gondolkodik erről a körjegyzőség kérdéséről? 

 



Fridrich Béla polgármester: Cserháthaláp el van adósodva. A költségvetésének 40 %-a forráshiány, az 

iskolát nem tudják fenntartani, ez tönkreteheti Magyarnándort. Véleménye szerint ha most nem küld 

a testület szándéknyilatkozatot Cserhátsuránynak és Herencsénynek, akkor késő lehet, a múltbéli 

ellentétek miatt Magyarnándor szóba sem jöhet, Szügynek nem kell Mohora. A társulásokat is felül 

lehet vizsgálni ezért. 

 

Gál Tibor képviselő: Nincs területi kapcsolódási kötöttség? 

 

Tóth Éva jegyző: A jelenleg hatályos önkormányzati törvény tavaly augusztusától úgy határozza meg 

a körjegyzőségek alakulását, hogy nem kell területileg határosnak lenniük, maximum két település 

lehet közöttük. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Lehet tőlük kérni, hogy itt legyen a központ? 

 

Fridrich Béla polgármester: Mohora jelenleg nincs olyan anyagi helyzetben, hogy körjegyzőség 

központja legyen, mivel nem tudja anyagilag bevállalni a tagönkormányzatok helyetti finanszírozást. 

Nő ilyen esetben a felelősségvállalás és ennek pénzvonzata van. 

 

Tóth Éva jegyző: A hármas körjegyzőség az elmúlt két évben jobban volt finanszírozva, mint a kettő 

településből álló körjegyzőség, mondja a képviselő-testületnek. Azt jogszabály nem zárja ki, hogy a 

körjegyzőség központi hivatala nem lehet évente más és más, azonban ez technikailag lehet, hogy 

kivitelezhetetlen. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Kérdése, hogy mik az előnyei a körjegyzőségnek? 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy számos előnye van, azonban, ha nincs körjegyzőségben 

egy ezer fő alatti település, akkor nem nyújthatja be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került 

önkormányzatok pályázatot, és még számos olyan pénzügyi lehetőségből marad ki az önkormányzat, 

amit egyébként eddig felhasználhatott. 

 

Tóth Éva jegyző: A körjegyzőséghez való csatlakozásnál megállapodást kell kötnie az 

önkormányzatnak, ebben a szerződésben minden lényeges szempontot rögzíteni lehet. 

 

Fridrich Béla polgármester: A körjegyzőségben 3 település 3 különböző költségvetéssel, a sajátjukkal 

gazdálkodik, külön jóváhagyja és egy közös költségvetést is készít. A feladatellátásokhoz kötődő 

normatív támogatások összege és a tényleges költség közötti különbséget lélekszámarányosan 

osztják fel a települési önkormányzatok között.  Lélekszám tekintetében egy emberre ugyanazt a 

költséget fizeti meg mindenki. Jelenleg adott a választás lehetősége, később lehet, hogy kényszerítve 

lesznek az önkormányzatok. Ezért javasolja a körjegyzőséghez való csatlakozási megállapodás 

előkészítéséhez a felhatalmazás adást és a szándéknyilatkozat meghozatalát. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

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

helyzetével kapcsolatosan most ne hozzon döntést a testület, hanem várja meg az ÖNHIKI-s pályázat 



eredményét, és az eredmény ismeretében döntsön a likviditási koncepció és a költségvetési rendelet 

módosításáról és a támogatási összeg ismeretében hozza meg azokat, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

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

többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 68/2011.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja, azonban a 

szükséges döntéseket az ÖNHIKI-s pályázat benyújtását követően meghozott döntést 

követően fogja meghozni. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a pályázati eredmény 

megismerését követően azonnal tájékoztassa a képviselő-testületet az önkormányzat 

pénzügyi helyzetét és likviditását tekintve, illetve készítesse el szükség szerint az 

önkormányzat hatályos költségvetési rendeletének módosítási tervezetét, illetve likviditási 

koncepcióját és azt a tájékoztatással együtt nyújtsa be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat kifejezi azon 

szándékát, mely szerint 2012. január 1-től Cserhátsurány-Herencsény községek körjegyzőségéhez 

kíván csatlakozni, és egyben felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, Tóth Éva jegyzőt, hogy a 

csatlakozáshoz szükséges tárgyalásokat kezdjék meg, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

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

többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 69/2011.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kifejezi azon 

szándékát, hogy 2012. január 1-től Cserhátsurány-Herencsény Községek Körjegyzőségéhez 

kíván csatlakozni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, és Tóth Éva jegyzőt, hogy a 

körjegyzőséghez való csatlakozással kapcsolatos tárgyalásokat Cserhátsurány község 



polgármesterével és Herencsény község polgármesterével kezdjék meg és annak 

eredményéről folyamatosan tájékoztassák a Képviselő-testületet. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester, Tóth Éva jegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 4. Iparűzési adórendelet újra tárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Kukucska Lajos képviselő kérelmére az iparűzési adórendelet újra 

tárgyalását felvette a testület a napirendjére. Felkéri a képviselőt, hogy az észrevételét, és 

előterjesztését tegye meg. 

 

Kukucska Lajos képviselő: Az előző pontban tárgyalt önkormányzati likviditási helyzetre való 

tekintettel mindenféleképpen javasolja a helyi adórendeletben a 0,9 % adómértékének maximumra 

emelését. Kéri a jegyző válaszát arra, hogy megemelhető-e év közben az iparűzési adó mértéke. 

 

Tóth Éva jegyző: Az adó mértékét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a a következőképpen 

szabályozza: 

„6. § Az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy: 

a)12 az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett 

adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven 

belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, 

b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) 

meghatározza, 

c)13 az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben 

meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-

ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. 

évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre 

és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával 

növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) 

figyelemmel – megállapítsa, 

d)14 az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további 

mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel 

rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, 

lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban 

lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse, 

e) e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes 

szabályait meghatározza.” 
Ugyanakkor elmondja azt is, hogy bizonyos korlátokat szab ugyanezen törvény az adó mértékére, 

többek között az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, a helyi sajátosságokhoz, és az 

adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvénybe foglalt felső maximum határokig lehet 

megállapítani azt. 

A lényege az, hogy az adó mértékének változtatására bármikor lehetősége van a testületnek, 

azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. 

 



Fridrich Béla polgármester: A törvényi tájékoztatás szerint elmondja a testületnek azt, hogy év 

közben megemelni az iparűzési adó mértékét meg lehet tenni, de hatályba léptetni csak a következő 

naptári év első napjával lehet azt. Javasolja, hogy a költségvetési koncepció tárgyalásakor tárgyalja 

meg ezt a kérdést újra a Képviselő-testület. A jelenlegi adóemelésről ne döntsön a testület, azt 

halassza el. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Ezek után a Képviselő-testület nem hozott döntést az iparűzési adórendelet módosításával 

kapcsolatosan, annak újratárgyalását a költségvetési koncepcióhoz kötődően fogja megtárgyalni. 

 

 5. Egyebek 

a) A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményirányító Társulás társulási 

megállapodás módosítása, az iskolai oktatási feladat átadása egyházi fenntartónak 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület közoktatási társulásban van 

Cserhátsurány és Herencsény községekkel, közösen tartják fenn a Tessedik Sámuel körzeti Általános 

Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulást Cserhátsurányban. Mivel a társulás állami 

finanszírozása kb. a költségek 50 %-át teszi ki, a többit az önkormányzatoknak kell megfizetniük, ezért 

tárgyalásokat folytat a Cserhátsurányi polgármester úr a római katolikus egyház képviselőjével, azzal 

a szándékkal, hogy egyházi fenntartásba adja az iskolai oktatási feladatok ellátását a társulás. Ehhez 

kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. 

 

Hozzászólások: 

 

Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint át kell adni a feladatellátást az egyháznak, az 

önkormányzatnak nincs annyi saját bevétele, hogy továbbra is így fenntartsa ezt a társulást. 

 

Pavlokin Pál alpolgármester, Gál Tibor képviselő: Egyetértenek az előző felszólalással és a 

polgármester javaslatával. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

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

folytasson a római katolikus egyház képviselőjével és megegyezés esetén hozzájárul a közoktatási 

társulás iskolai feladatok 2011. szeptember 1. napjától történő  egyházi fenntartásba adásával, és  

Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola tagiskolaként történő továbbműködéséhez, és a társulási 

megállapodás módosításával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

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

többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 



 70/2011.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

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

Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményirányító Társulás társulási 

megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményirányító Társulás általános 

iskolai oktatási feladatának ellátását 2012. szeptember 1. napjától – Cserhátsurány és 

Herencsény társulási tagokkal együtt – átadja a római katolikus egyház fenntartásába, és az 

általános iskolai oktatás a továbbiakban a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és 

Gimnázium Balassagyarmat tagintézményeként működik tovább. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a feladatellátás 

átadásával kapcsolatos megállapodásokat, nyilatkozatokat tegye meg a Képviselő-testület 

nevében és a feladatellátás átadását biztosítsa. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a társulási 

megállapodás módosított okiratát aláírja és a hozott határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fridrich Béla polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület ülése zárt ülésként folytatódik 

tovább, mivel olyan önkormányzati hatósági ügyekben kell döntenie a testületnek, amelyek zárt ülést 

igényelnek. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

A zárt ülést követően Fridrich Béla polgármester az ülést nyílt ülésként vezeti tovább. 

 

III. Napirend után: 

 A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai 

 

Fridrich Béla polgármester: Mivel a Képviselő-testület tagjai részéről egyéb bejelentés, észrevétel, 

javaslat nem volt, ezért az ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

k.m.f. 

 

 

 

                    Fridrich Béla        Tóth Éva 

                    polgármester          jegyző 


